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Bijlagen

1 Inleiding
De OBA blikt met veel genoegen terug op het jaar 2014.
Een jaar waarin directeur-bestuurder Hans van Velzen na
26 jaar afscheid nam van de OBA en Martin Berendse hem
opvolgde, de beleidsperiode 2011-2014 werd afgerond,
een nieuw beleidsplan voor de periode 2015-2018 werd
geschreven, twee nieuwe vestigingen hun deuren openden,
één vestiging ingrijpend werd verbouwd en één vestiging
definitief gesloten werd. Met bijna 3,7 miljoen bezoekers
was de OBA in 2014 opnieuw de best bezochte culturele
instelling van Amsterdam. Zondag 26 oktober was voor de
Centrale OBA met ruim 7.500 mensen de drukst bezochte
dag.

Altijd in de buurt
In het voorjaar opende de OBA twee nieuwe vestigingen:
OBA IJburg aan de Diemerparklaan op IJburg en OBA De
Hallen in de voormalige tramremise in Amsterdam West.
In zes buurtcentra in het centrum van Amsterdam werden
daarnaast OBA-servicepunten geopend, waar minder-mobiele Amsterdammers gebruik kunnen maken van de leestafel en een boekenreserveringsdienst. In Betondorp, in de
voormalige OBA-vestiging aan de Brink, werd eveneens een
OBA-servicepunt geopend.

Altijd iets te doen
In 2014 werden in de 26 vestigingen bijna 7.500 activiteiten
georganiseerd. Van literaire ontmoetingen, exposities en
filmvertoningen tot jeugdtheater, voorleesuurtjes, tabletcafés en programma’s voor laaggeletterden. Zo vierde Dolly
Bellefleur (alter ego van cabaretier Ruud Douma) haar 25-jarig artiestenjubileum in een uitverkochte theaterzaal en was
de OBA één van de locaties van de Cello Biënnale. Tijdens
het Drongo festival voor meertaligheid, dat in september
plaatsvond bij de OBA, kwamen duizenden bezoekers naar
de Centrale OBA.

Collectie
Het meest uitgeleende jeugdboek van het afgelopen jaar
was ‘Een hondenleven’ van Jeff Kinney. Dit boek werd door
2.038 jeugdleden geleend. De meest geleende roman was
‘Dit zijn de namen’, van Tommy Wieringa. In het non-fictie
genre werd bij de OBA ‘Toen ik je zag’ van Isa Hoes het
meest geleend. Op het in 2014 gelanceerde e-bookplatform registreerden zich 119.000 bibliotheekleden uit het
hele land. Er werden 824.000 e-books gedownload.
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2 Werkgebied en doelstelling
De OBA richt zich op de gemeenten Amsterdam, Diemen,
Ouder-Amstel (Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel). De
OBA bestaat uit de Centrale vestiging op het Oosterdokseiland en 25 wijkvestigingen. Amsterdam is al eeuwen één van
de meest internationale, economische en creatieve centra
van de wereld. Maar tegelijkertijd ook de stad van de wijken
in Noord, Oost, West, Nieuw-West, Zuid en Zuidoost. Als er
één Amsterdamse instelling is die de ontwikkelingen op al
die niveaus kan verbinden en Amsterdammers kan helpen
daaraan deel te nemen, dan is het de OBA. Al bijna honderd
jaar komen Amsterdammers graag in de “leeszalen” van de
OBA om kennis op te doen en hun leven te verrijken.

Amsterdam heeft de OBA om zijn positie als kennis- en
cultuurstad te garanderen, om alle inwoners toe te rusten
volwaardig deel te nemen aan de informatiesamenleving en
om hen laagdrempelige, openbare plekken te bieden om
te werken, te leren, elkaar te ontmoeten en te inspireren.
De OBA zorgt zeven dagen per week voor vrije toegang tot
alle denkbare bronnen van kennis en inspiratie en wil zo veel
mogelijk Amsterdammers helpen daarin hun weg te vinden.
Ook, of liever gezegd, júist als dat – bijvoorbeeld door taalachterstand, beperking of tekort aan digitale vaardigheden
– een beetje meer moeite kost.
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3 Aanbod, gebruik en bereik
3.1

Collectie en content

De fysieke collectie van de OBA op de publieksvloeren nam
in 2014 iets af in omvang. Dit is deels het gevolg van het
klant- en resultaatgericht collectioneren, maar wordt ook
veroorzaakt doordat steeds meer middelen digitaal worden
aangeboden.
Het aanbieden van een klant- en resultaatgerichte collectie
was ook in 2014 één van de prioriteiten. Voor alle vestigingen zijn opnieuw kwantitatieve collectieprofielen gemaakt.
In dit kader zijn ook kwalitatieve omschrijvingen gemaakt,
die er samen voor zorgen dat het proces waarbij de selectie
is uitbesteed aan de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD)
zo goed mogelijk wordt aangestuurd. Deze profielen zorgen voor afstemming in de collecties van de OBA-vestigingen en er ontstaat een OBA-breed collectieaanbod.
Intern is veel tijd en aandacht gestoken in het middels diverse
saneringen opschonen van onze catalogus, zodat deze een
beter en actueler beeld vertoont. De tweejaarlijkse herziening
van de basislijsten voor de tijdschriften heeft plaats gevonden.
De OBA heeft een grote plaats in het
landelijk netwerk van het InterBibliothecair Leenverkeer; maar liefst 70% van alle
aanvragen konden worden gehonoreerd.
Vanuit de afdeling Informatiemanagement
wordt ook dienstverlening geboden op het
gebied van Leeskringen; in 2014 werden
meer dan 60 leeskringen ondersteund.
Ook werden 12 wisselende themacollecties verzorgd in de Double Tree Hotelbibliotheek.
Op 3 maart 2014 werd de nieuwe Nationale Bibliotheek Catalogus met OBA als
eerste gebruiker gelanceerd. Hiermee kan
het volledige bezit van de OBA doorzocht
en gereserveerd of ingekeken worden. De Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+) is een vrij toegankelijke publiekscatalogus waarin naast alle bezit van de Nederlandse openbare bibliotheken ook een groot aantal andere voor bibliotheken belangrijke bronnen zullen worden opgenomen.
In september vond de nationale kick-off van de grote promotie actie rondom het landelijk e-books aanbod van Bibliotheek.nl plaats bij OBA. Sinds de start zijn er door Amsterdammers al meer dan 25.000 e-books geleend.

De OBA hoopte in 2014 een extra groei in het aantal jeugdleden te realiseren, door alle scholieren uit het primair onderwijs een OBA-lidmaatschap te geven. Omdat dit met
alle scholen afzonderlijk afgestemd moest worden, bleek
dit niet haalbaar. Daarom zal in een vervolgtraject samen
met de verantwoordelijke wethouder worden bekeken of en
hoe dit centraal gerealiseerd kan worden. Met de scholen in
het voortgezet onderwijs zijn in plaats van ledenwerfacties
activiteiten in gang gezet ten behoeve van de lange termijn
relatie. Zo is een pilot gestart van het project ‘Lezen voor de
Lijst’, waarbij scholen en leerlingen worden ondersteund bij
het lezen en het ontwikkelen van de leesvaardigheid.
Het toenemend gebruik van digitale bronnen zal in de komende jaren grote invloed hebben op het aantal lidmaatschappen in de huidige vorm. Deze tendens is landelijk en
is de impuls voor de nieuwe landelijke aanpak in de bibliotheeksector om meer in te zetten op digitale dienstverlening. Ondanks deze ontwikkelingen is het totale aantal
leden nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van 2013. In
verschillende vestigingen is het aantal leden licht gedaald.

3.3

Uitleningen

Het aanbieden
van een klant- en
resultaatgerichte
collectie was ook
in 2014 één van
de prioriteiten.

3.2

Leden

Eind 2014 had de OBA in totaal 172.374 leden. Dit betekent
dat gemiddeld 20,3% van de bevolking in het werkgebied
van de OBA lid was.
			

Inwoners Leden

%

Amsterdam 		
Ouder-Amstel		
Diemen		

811.185
13.271
29.930

163.194
3.548
5.632

20,1%
26,7%
21,7%

OBA totaal		

850.386 172.374

20,3%

De landelijke trend laat al enige jaren een
daling in het aantal uitleningen van fysieke
materialen (boeken, CD’s en DVD’s) zien.
Deze tendens was ook bij de OBA weer
zichtbaar in 2014. Het aantal uitleningen
bedroeg in 2014 3.148.904 items. Dit is
een daling van 9,8% ten opzichte van 2013.
De bibliotheek is al lang geen exclusief uitleeninstituut. Amsterdammers gebruiken
de bibliotheek meer als plek om (digitale)
bronnen te raadplegen, kennis en ideeën
uit te wisselen, om te leren, te studeren of
te werken en voor de activiteiten en educatieve programma’s.
Daarnaast lenen klanten per keer minder items. Dit wordt
mede veroorzaakt door gesegmenteerde tarievenbeleid
waarvoor de OBA in 2012 heeft gekozen. Hierbij is een
jaarlijkse limiet op het aantal te lenen items ingevoerd voor
klanten die de ‘gewone’ Leenpas gebruiken. Bij een overstap naar de duurdere Leenpas+ mogen klanten ongelimiteerd lenen. Nog relatief weinig Amsterdammers maken de
overstap naar de Leenpas+, hetgeen ook heeft bijgedragen
aan de daling van het aantal uitleningen.
Met een totaal aantal uitleningen van ruim één miljoen boeken, cd’s en dvd’s neemt de Centrale OBA ongeveer 30%
van het totaal aantal uitleningen van de OBA voor haar rekening. De daling van het aantal cd-uitleningen zette zich
hier ook dit jaar voort. Tegen de dalende trend in, kende
OBA Slotermeer juist een stijging van 12% ten aanzien van
het aantal uitleningen. Ook OBA Slotervaart kende een lichte stijging van het aantal uitleningen (1,6%). Een andere uitzondering op de dalende trend waren alle vier vestigingen
in Oost, met een stijging in de uitleningen van gemiddeld
ruim 5%.
Naast de fysieke uitleningen kent de OBA ook steeds meer
digitale uitleningen. De OBA is aangesloten bij het nationa-
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le e-bookplatform van Bibliotheek.nl, zie: www.bibliotheek.
nl/ebooks. Leden van bibliotheken kunnen hier e-books lenen. In 2014 kreeg dit platform een sterke impuls met het
beschikbaar komen van duizenden e-books via een landelijke overeenkomst met enkele grote uitgevers. In september startte een landelijke mediacampagne om aandacht
te vragen voor dit e-bookplatform. Landelijk hebben ruim
119.000 bibliotheekleden een account aangemaakt, waarmee ruim 824.000 e-books geleend zijn. Binnen het werkgebied van de OBA hebben bijna 5.000 leden een account
aangemaakt en zijn er ruim 25.000 e-books geleend.

3.4

Bezoekers

Het aantal bezoekers is iets gedaald ten opzichte van 2013.
In 2014 vonden in totaal 3.721.941 bezoekers hun weg naar
één van de OBA-vestigingen. Ten aanzien van de bezoekersaantallen is een trend waarneembaar; in de bestaande
vestigingen was er gemiddeld genomen een lichte daling
van de bezoekersaantallen, terwijl er in de nieuw geopende
vestigingen (veel) meer bezoekers verwelkomd mochten
worden.
De in maart geopende vestiging in IJburg is een goed voorbeeld van deze tendens. De collectie van IJburg is uitsluitend gericht op kinderen tot 18 jaar. Deze vestiging trok
in 2014 meer dan 72.000 bezoekers, waarbij in de maand
oktober – tijdens de Kinderboekenweek – zelfs meer dan
10.000 bezoekers over de vloer kwamen. Daaruit blijkt dat
de vestiging op IJburg in een grote behoefte voorziet in dit
kinderrijke deel van de stad. Ook OBA De Hallen heeft goede bezoekcijfers laten zien (ruim 100.000 bezoekers meer
dan vorig jaar)– mede door de toevoeging van leescafé Belcampo. De nieuwe vestiging in Slotermeer trok 11,5% meer
bezoekers dan de oude vestiging in dit stadsdeel. Ook in
OBA Waterlandplein was sprake geweest van flinke groei
(8,3%), dankzij de prachtige nieuwbouwvestiging aan het
Waterlandplein.
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OBA de Hallen

Het aantal bezoekers van de Centrale OBA stabiliseerde op
1,68 miljoen bezoekers. Het gemiddeld aantal bezoekers
ligt tussen de 4.000 en 5.000 bezoekers per dag, met uitschieters in het weekend van ruim 7.000 bezoekers op één
dag.
Naast de bezoekers van de fysieke OBA-vestigingen, wordt
ook de OBA-website door veel mensen bezocht. In 2014
ontving de website www.oba.nl bijna 940.000 bezoekers die
de website in totaal ruim 1.7 miljoen keer bezochten. Ook
de sociale kanalen van de OBA werden goed gevonden. In
2014 had de OBA bijna 5.000 Facebookfans en ruim 6.000
Twittervolgers.

3.5

Openingsuren

De OBA streeft naar ruime openingsuren voor het publiek.
De openingsuren van de Centrale OBA, iedere dag van
10.00 uur tot 22.00 uur, zijn inmiddels internationaal befaamd en oogsten veel waardering bij de gebruikers.
De afgelopen jaren heeft de OBA voor de vestigingen de
openingsuren gestroomlijnd waardoor er voor zowel publiek als medewerkers herkenbare eenheden zijn ontstaan:
ochtend / middag		
middag			
middag / avond		
zaterdag			

10.00 uur - 17.30 uur
14.00 uur - 17.30 uur
14.00 uur - 20.00 uur
11.00 uur - 16.00 uur

Voor 2014 resulteerde dat in een aanbod van in totaal 825
openingsuren per week. De vestigingen zijn gemiddeld 30
uur per week geopend, terwijl de Centrale OBA iedere week
84 uur geopend is. Voor de vestigingen is voor de komende
beleidsperiode de ambitie vastgesteld om dichter naar de
openingstijden van de Centrale OBA toe te groeien.
Naast de reguliere openingsuren biedt de OBA, met name
in de ochtend, speciale dienstverlening aan het onderwijs,
zoals de ontvangst van groepen.
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In 2014 heeft de OBA in vestiging Roelof Hartplein geëxperimenteerd met extra openingsuren met beperkte dienstverlening, vooral in de ochtend. Op die momenten was er
voor de gebruikers wel de mogelijkheid gebruik te maken
van het gebouw (collectie, internet, horeca) en via de zelfleenbalie materialen te lenen of terug te
brengen, maar was er geen aanvullende
service (inschrijven, inlichtingen). In 2015
zullen meer experimenten met openingstijden plaatsvinden.

3.6

Inlichtingen

Gebruik oefenpc’s / Leef en leer!

Voor het project Leef en leer! zijn op veel vestigingen inmiddels speciale spreekuren ingesteld waarbij deskundige
medewerkers de inburgeraars ondersteunen bij het gebruik
van de juiste cursussen. Het aantal gebruikers van de oefenpc’s is met 51% fors toegenomen. Dankzij de aandacht voor het
aanbod van de OBA en Leef en leer! op
het gebied van basiscompetenties weten
steeds meer mensen de weg naar de bibliotheek goed te vinden. Vooral in Zuidoost,
Oost, Noord en de Centrale OBA is het
gebruik van onze oefenpc’s explosief gestegen. Veel gebruikers maken niet alleen
gebruik van onze oefenpc’s, maar komen
ook naar het oefenspreekuur om van een
medewerker van de OBA die daar speciaal
in is getraind, aanwijzingen te krijgen om
beter met taal- en rekenprogramma’s op
de oefenpc’s om te gaan. Veel gebruikers
werken na enige begeleiding in de bibliotheek thuis verder met de oefenprogramma’s. Een aantal programma’s is alleen in
de OBA-vestigingen te raadplegen.
Het is duidelijk dat zowel de oefenpc’s als
de oefenspreekuren in een grote behoefte
voorzien. Daarom zal hier in 2015 ook extra
aandacht voor zijn.

De openingsuren
van de Centrale
OBA, iedere dag
van 10.00 uur tot
22.00 uur, zijn
inmiddels
internationaal
befaamd en
oogsten veel
waardering bij de
gebruikers.

Inlichtingen zijn een belangrijk onderdeel
van het bibliotheekwerk omdat hiermee
bezoekers ondersteund worden in hun
zoektocht naar de juiste informatie. Ook is
er in toenemende mate vraag om ondersteuning bij het gebruik van digitale informatie, met name e-books, in combinatie
met iPads, tablets, e-book readers etc. Het
aantal inlichtingen dat in de bibliotheek
verstrekt wordt, is de laatste jaren tamelijk
stabiel gebleven. In 2014 bedroeg het aantal inlichtingen 279.388; een kleine daling
(-3,3%) ten opzichte van 2013.
In een aantal regio’s nam het aantal inlichtingen juist toe, bijvoorbeeld in Oost,
West, Nieuw West en Zuidoost. In een aantal vestigingen
bedroeg de stijging meer dan 30%. Dit werd mede veroorzaakt door de sterke stijging van het aantal bezoekers in de
nieuwe en verbouwde OBA-vestigingen, maar ook in een
aantal bestaande vestigingen was een aanzienlijke toename
van het aantal inlichtingen te zien.
Het is goed te merken dat onze klanten de bibliotheek in
deze digitale tijd nog steeds als een betrouwbare vraagbaak zien.

3.7

3.8

Internetgebruik

Leden van de OBA kunnen gratis een half uur per dag gebruik maken van de internetvoorziening in de vestigingen.
In de Centrale OBA is dit zelfs 3 uur. Steeds meer bezoekers
nemen hun eigen laptop, tablet of smartphone mee en maken gebruik van het wifi-netwerk van de OBA. In 2014 werd
bijna 150.000 keer ingelogd op het wifi-netwerk van de
OBA. In regio’s van de stad waar relatief weinig bewoners
zelf over een computer beschikken, is het gebruik van de internetpc’s licht gestegen (bijvoorbeeld Nieuw West, Noord,
maar ook Oost). In de rest van de stad daalde het internetgebruik via de vaste pc’s licht. In verschillende vestigingen
zijn een aantal van de vaste pc’s weggehaald om meer ruimte te creëren voor bezoekers met een eigen device.

3.9

Ontwikkeling en educatie

Een leven lang komen mensen in aanraking met taal en
lezen. Leren lezen en het vinden en beoordelen van informatie is erg belangrijk in de ontwikkeling van zelfstandige,
evenwichtige burgers. Goed kunnen lezen en wijs met media omgaan zijn daarbij belangrijke instrumenten. Kinderen
die (met plezier) lezen hebben een grote voorsprong in taalontwikkeling op kinderen die niet lezen. Zij gaan later ook
langer naar school en volgen vaker een hogere opleiding.
Zo kunnen zij beter meekomen in de (digitale) samenleving.
Genoeg redenen om leesbevordering een belangrijke plek
te geven in het onderwijs. Educatieve activiteiten van de
OBA richten zich op taal- en leesvaardigheid en mediawijsheid. De doorlopende leerlijn is gericht op doelgroepen van
vroeg- en voorschoolse educatie tot en met volwasseneneducatie; voor mensen van 0 tot 99 jaar. De non-formele
leerdoelen sluiten aan op het beleid van de bestaande
educatieve instellingen en zijn vertaald in bouwstenen van
basisvaardigheden tot talentontwikkeling. Onderstaand een
overzicht van de belangrijkste activiteiten van de OBA in
2014.
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activiteit Boekstart

0 - 4 jaar: Boekstart
Dit project is gericht op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders/verzorgers en is bedoeld om de taalontwikkeling door
het (voor)lezen te bevorderen. In het project wordt vanuit
de wijkvestiging samengewerkt met alle instellingen die zich
met deze doelgroep bezig houden: OKC’s (Ouder-KindCentra), kinderdagverblijven en consultatiebureaus.
In het afgelopen jaar waren er in een groot deel van de
OBA-vestigingen Boekstartochtenden. Tijdens deze ochtenden wordt er veel voorgelezen, maar is er ook aandacht
voor andere zaken die de ontwikkeling van jonge kinderen
bevorderen, zoals muziek. In OBA Diemen is het afgelopen
jaar een samenwerking aangegaan met de Muziekschool.
Regelmatig zijn er leerlingen van de muziekschool bij het
voorleesuurtje aanwezig om dit muzikaal te begeleiden.
Ondersteuning onderwijs
In de meeste vestigingen wordt veel gedaan aan educatieve
activiteiten voor kinderen van 0-18 jaar. Een groot deel van
de scholen uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs
in de buurt van een vestiging is lid van de OBA. De meeste
scholen brengen ieder jaar wel een of meerdere keren een
bezoek aan de bibliotheek. De scholen krijgen in het kader
van de doorlopende leerlijn een programma aangeboden
op het gebied van leesbevordering en/of mediawijsheid.
Daarnaast werd in zestien OBA-vestigingen het bijlesprogramma Studiemax aangeboden. Studiemax is een resultaatgericht en aansprekend bijlesprogramma voor basisscholieren. Het is een programma dat financieel bereikbaar
is voor ieder gezin. Er wordt door de doelgroep zeer goed
gebruik gemaakt van deze vorm van huiswerkbegeleiding.
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In OBA Olympisch Kwartier en OBA Cinétol is er naast het
reguliere aanbod op de woensdagmiddagen de wekelijkse
activiteit Samen Lezen. Onder leiding van een educatief medewerker van de OBA lezen kinderen in de leeftijd van 8
tot 12 aan elkaar voor. Naast de wekelijkse huiswerkbegeleiding in samenwerking met Combiwel is er in OBA Cinétol
ook elke week de activiteit Werkstuk maken.
Voor het primair en voorgezet onderwijs waren er in de
Centrale OBA naast het reguliere aanbod voor scholen
diverse activiteiten en voorstellingen gericht op het onderwijs. Zo vonden de provinciale finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd voor leerlingen van het basisonderwijs
en de voorleeswedstrijd Read2Me voor brugklassers plaats
in het OBA Theater. Ook presenteerden leerlingen van het
Technasium in de hal aan bezoekers hun oplossingen voor
een duurzamere benadering van het voedsel in de stad.
In samenwerking met CPNB en de Stichting Lezen zijn een
tweetal interactieve leesbevorderende internettalkshows,
gericht op alle scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland, gemaakt: Boekenweek Live en Nederland Leest
Live. Deze livestreams werden voor en door scholieren uit
heel Nederland gemaakt, via een twitterstream konden kijkers hun mening geven.
De OBA ondersteunt ook het hoger onderwijs door het
meewerken aan verzoeken om studenten bij OBA onderzoek en projecten te laten doen. Daarnaast profiteert de
OBA van een frisse blik van buiten, innovatieve inzichten en
‘stippen op de horizon’. De OBA heeft intensieve contacten met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Meerdere
keren per jaar worden er kleine projecten en/of exhibits opgeleverd en beoordeeld. Zo presenteerden ICT-studenten
het afgelopen jaar hun innovatieve ICT-toepassingen voor

de ontmoetingsfunctie van de OBA. Een kritische jury inspecteerde op woensdag 11 juni in de Centrale OBA de
innovaties en koos OBA Society tot winnaar: een app waarmee bezoekers virtuele prikbordberichten kunnen plaatsen.
Volwasseneneducatie
Volwassen konden niet alleen gebruik maken de faciliteiten
in het kader van Leef en Leer!, maar kregen ook de gelegenheid om de kennis over het gebruik van digitale media te
vergroten tijdens de verschillende Tabletcafés in een groot
aantal OBA-vestigingen. Onder begeleiding van een ervaren medewerker leren mensen van de medewerker en van
elkaar om te gaan met een tablet of een iPad. Deze bijeenkomsten zijn zo succesvol, dat steeds meer OBA-vestigingen een Tabletcafé opnemen in hun maandelijkse aanbod.
In de Centrale OBA is er daarnaast het Privacy Café waar de
beveiliging van persoonlijke gegevens het centrale thema
is. Deze bijeenkomst wordt druk bezocht en vaak zijn de
kaarten al ver van tevoren volledig gereserveerd.
Voor de doelgroep laaggeletterden is in OBA Cinétol in
2012, als aanvulling op het aanbod Leef en Leer, een pilot
conversatiegroep gestart onder professionele begeleiding. Hiervoor is door stadsdeel Zuid extra subsidie verstrekt. De OBA
biedt daarmee een totaalpakket aan voor
deze doelgroep: spreken, lezen en oefenen.
Daarnaast zijn er in verschillende vestigingen regelmatig cursussen en workshops
voor volwassenen; van schrijfcursussen tot
workshops over klassieke muziek en van
‘durftevragen-sessies’ tot het Open Podium voor (aanstormend) schrijftalent.

3.10

Activiteiten, ontmoeting
en debat

Schrijvers lezen ook, school der Poëzie, Er ligt een krokodil
onder mijn bed, Bimhuis 40 years en Cello-10 dichtersportretten. In de expositieruimte waren dit jaar tentoonstellingen te zien van onder andere het Groninger Museum, De
Fundatie en het Drents Museum
Ook in de vestigingen waren er verschillende, wisselende
tentoonstellingen te zien. Hier gaat het vaak om exposities
van kunstenaars uit de buurt van de vestiging.
Spreekuren
Ook in 2014 hielden een groot aantal externe organisaties
(bijvoorbeeld Woningnet, Amsterdamse Vrijwilligerscentrale, Digiwijks, BOOT, Grip op je geld) spreekuren in OBAvestigingen. Deze spreekuren worden over het algemeen
zeer goed bezocht.
Bijzondere activiteiten
Dit jaar vierde de Centrale OBA haar 7e verjaardag. Leden
en nieuwe leden kregen een boek cadeau wanneer zij één
van de zeven acties in de bibliotheek uitvoerden. Leerlingen van het Barlaeus Gymnasium waren in
de hal aanwezig om bezoekers te informeren over deze actie.
Op de zesde etage van de Centrale OBA is
het Infopoint van Europe Direct gevestigd.
Dit onderdeel van het informatienetwerk
vormt de lokale schakel tussen burgers en
de Europese Unie. Maandelijks is er een
spreekuur in de hal waarbij steeds een
deskundige aanwezig was voor het beantwoorden van vragen over onder andere het
werken in landen van de Europese Unie.
Ook vierde Dolly Bellefleur (alter ego van
cabaretier Ruud Douma) haar 25-jarig artiestenjubileum in een uitverkocht theater
in de Centrale OBA en was de OBA één
van de locaties van de Cello Biënnale. Tijdens het Drongo festival voor meertaligheid, dat in september plaatsvond bij de
OBA, kwamen duizenden bezoekers naar
de Centrale OBA.

De OBA is
evenzeer
bibliotheek als
podium, expositievloer, studio,
laboratorium,
workshopruimte,
leslokaal, lees- en
studiezaal.

De OBA is evenzeer bibliotheek als podium, expositievloer, studio, laboratorium,
workshopruimte, leslokaal, lees- en studiezaal. De OBA is Amsterdams grootste platform voor de uitwisseling van kennis, informatie en cultuur.
In vrijwel alle OBA-vestigingen werden in 2014 activiteiten
georganiseerd die aansloten op landelijke campagnes als
de Boekenweek, de Kinderboekenweek, Nederland Leest
en de Maand van het Spannende boek. Ook waren er in
nagenoeg alle vestigingen regelmatig (literaire) lezingen,
ontmoetingen met schrijvers en andere culturele activiteiten. Onderstaand een overzicht van de meest in het oog
springende activiteiten van het afgelopen jaar.
Tentoonstellingen
In de Centrale OBA zijn doorlopend gratis tentoonstellingen te zien. Bij de vele exposities en tentoonstellingen op
de etages werd ook nu weer de link gelegd met de collectie
van de bibliotheek. Voorbeelden hiervan waren de tentoonstellingen over Gitte Spee, Reve en de dood, Mr. Finney,

In het najaar zijn er drie indrukwekkende bijeenkomsten
geweest in OBA Javaplein. In samenwerking met de werkgroep “Het andere verhaal” en het stadsdeel, zijn er drie
goedbezochte debatten geweest over de samenwerking
tussen de joden en moslims in de Tweede Wereldoorlog. In
de debatten werd een lijn getrokken van het verleden naar
het heden. Dit alles naar aanleiding van de gelijknamige
tentoonstelling die ook in de bibliotheek te zien was.
Veel succesvolle activiteiten in West vonden plaats in de
nieuwe vestiging OBA De Hallen, waar in samenwerking
met leescafé Belcampo concerten, debatten en lezingen
werden georganiseerd. In samenwerking met boekhandel
Hoogstins was er elke laatste donderdag van de maand
LiDo (literaire donderdag): informele ontmoetingen met auteurs en altijd een muzikaal intermezzo.
In de nieuwe vestiging in Slotermeer werden door het jaar
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heen een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd
met andere organisaties die zich in het pand De Honingraat bevinden. De thema’s van deze samenwerking waren
Vrouwendag, Eat and Meet (thema voeding), Budgetmarkt
en het 1-jarig bestaan met als thema podiumkunsten en talentontwikkeling (dit laatste speciaal voor kinderen). Ook
de workshops (5x) ‘Filosoferen met kinderen’ werden goed
bezocht.
In Zuid waren de programmaformules Gesprek van het Hart,
Achter de Schermen en de Buitenveldertse Ochtend succesvol. Gesprek van het Hart is een maandelijkse culturele talkshow met gespreksleider Jos Palm in OBA Roelof Hartplein.
De jaarlijkse lezingenserie Achter de Schermen geeft een
kijkje achter de schermen van een Amsterdamse culturele
instelling. Dit jaar werd dit verzorgd door het Stedelijk Museum. De ontmoetings- en verblijfsfunctie is in OBA Buitenveldert met de Buitenveldertse Ochtend stevig verankerd.
Met name de doelgroep 65+ weet deze activiteit goed te
vinden. In navolging hiervan is OBA Ouderkerk in 2014 gestart met de Ouderkerkse ochtend. Ook deze maandelijkse
activiteit wordt goed bezocht.
OBA Bijlmer heeft in samenwerking met Imagine IC en het
stadsdeel veel aandacht besteed aan 150 jaar afschaffing
slavernij. Door middel van een tentoonstelling, debatten en
lezingen is er uitvoerig stil gestaan bij dit onderwerp. Verder
is er in deze vestiging een succesvol taalfestival gehouden
waar alle taalaanbieders uit Zuidoost zich presenteerden
aan elkaar en aan de doelgroep. In alle twee de vestingen in
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Zuidoost zijn bovendien activiteiten georganiseerd rondom
het thema “Stemmen van Afrika”. Deze druk bezochte evenementen hadden als doel de verbinding te leggen tussen
verschillende bevolkingsgroepen en daarover door middel
van debat, lezingen en muziek, elkaar over de verschillende
culturen te informeren. In OBA Reigersbos is een literair
programma gestart in de bovenzaal met onder andere Mohammed Benzakour.

3.11

OBA-servicepunten

Begin september opende de OBA in samenwerking met
Stadsdeel Centrum in verschillende buurtcentra in het centrum van Amsterdam enkele OBA-servicepunten (OSP).
Ook in Betondorp, in de voormalige OBA-vestiging aan de
Brink, werd een OBA-servicepunt geopend. Deze service
maakt het mensen die niet zelf naar een bibliotheek kunnen
gaan gemakkelijker om toegang te krijgen tot de collectie
van de bibliotheek.
Een OBA-servicepunt biedt een leestafel met de nieuwste
kranten en tijdschriften, waar iedereen gebruik van kan maken. Daarnaast is het voor mensen met een geldige OBA
Leenpas, Leenpas+ of Vriendenpas in de meeste centra
mogelijk om boeken te reserveren. Op tijden dat het OBAservicepunt geopend is, kunnen zij daar assistentie van een
OSP-medewerker bij krijgen. Deze boeken kunnen vervolgens in het OSP worden opgehaald en teruggebracht.

2
OBA Bos en Lommer

4 Bedrijfsvoering
4.1

Subsidies en eigen inkomsten

Subsidies
De OBA wordt gesubsidieerd door de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. In de beleidsperiode 20112014 is het subsidieniveau van de gemeenten Diemen en
Ouder-Amstel stabiel gebleven. In de subsidierelatie met de
gemeente Amsterdam hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan.
Tot en met 2013 was de Centrale Stad subsidiegever van de
Centrale OBA op het Oosterdokseiland. Daarnaast stond de
veel meer decentrale subsidiëring vanuit de verschillende
stadsdelen ten behoeve van de vestigingen. Elk stadsdeel
was subsidiegever voor de vestigingen binnen de grenzen
van het stadsdeel. Aan deze situatie is per 1-1-2014 een
einde gekomen.

leg met de Gemeente Amsterdam – is gekozen voor een
relatief laaggeprijsd basisabonnement (dat in de afgelopen
jaren al met € 10,- op jaarbasis is verhoogd (= 40%)), gratis
jeugdlidmaatschap t/m 18 jaar (wettelijk is dat t/m 17 jaar)
en veel bijzondere Stadspas/Leef&Leer-kortingen. Verder is
bij de grote stadsbibliotheken het aantal leden op het totaal
van de bevolking (21%) wat lager dan het landelijke gemiddelde (24%).
• Zeer ruime openingstijden in o.a. de Centrale OBA (7 dagen per week van 10 tot 22 u.). Dit leidt, in vergelijking met
de gemiddelde bibliotheek in het land tot relatief hoge kosten, waarvoor bij de ingebruikneming van de Centrale OBA
een aanvullend exploitatiesubsidie is toegekend.
Desalniettemin heeft de OBA zich in de afgelopen beleidsperiode ingespannen om de eigen inkomsten te vergroten.
Belangrijkste maatregelen waren:

In de beleidsperiode is de OBA geconfronteerd met verschillende bezuinigingsopdrachten. Vooral de stadsdelen
West en Nieuw West kenden in de periode 2011-2014 een
stevige bezuinigingsopdracht. In deze stadsdelen moest
de OBA 30% bezuinigen. Hierdoor moest o.a. de vestiging
Overtoomse Veld in 2013 haar deuren sluiten. Daarnaast
moest de vestiging in Bos en Lommer drastisch worden ingekrompen en omgevormd tot bibliotheek die zich primair
richt op kwetsbare groepen en de jeugd. De dreigende sluiting van OBA Geuzenveld in Stadsdeel West is voorlopig
afgewend.

• Invoering van een nieuw passensysteem in 2012, waarbij
met name de gebruikerspas en Leenpas+ voor extra inkomsten hebben gezorgd.

Als alle bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente Amsterdam in 2018 zullen zijn doorgevoerd, bedraagt het bezuinigingspercentage over de periode 2010-2018 12%. Dit is
inclusief de korting op het OBA-budget ad € 0,6 mln. i.v.m.
de centrale financiering van de e-books door een uitname
uit het gemeentefonds.

4.2

Eigen inkomsten
Het eigen inkomsten percentage van de OBA bedroeg in de
beleidsperiode 2011-2014 gemiddeld 13,5%. Dat is lager
dan het eigen inkomstenpercentage van de sector openbare bibliotheken, dat volgens de meest recente CBS-cijfers
(2013) 18% bedroeg. Het verschil is te verklaren door de
nogal afwijkende kosten- en inkomstenstructuur van de
openbare bibliotheken in de grote steden ten opzichte van
het landelijke gemiddelde:
• Het grootste verschil is dat openbare bibliotheken landelijk gemiddeld 24% van hun budget aan huisvesting besteden, terwijl dit percentage voor de OBA en vergelijkbare
instellingen in de grote steden ongeveer 40% is. De kapitaalslasten en het eigenaarsonderhoud van de nieuwe Centrale OBA is verdisconteerd in de bekostiging, waardoor de
verhouding subsidie/eigen inkomsten voor de OBA ongunstiger uitpakt dan het landelijke gemiddelde.
• De opbrengsten uit lidmaatschappen en gebruiksvergoedingen is in Amsterdam relatief laag omdat – in nauw over-

• Verdere uitbouw van OBA Congres, de vergader- en conferentieservice in de Centrale OBA. De omzet van OBA
Congres steeg in het verslagjaar 2014 met 10% ten opzichte
van het verslagjaar 2013. De bezettingsgraad van de vergaderzalen en het OBA Theater steeg in het verslagjaar tot
40%.

Personeel en organisatie

In 2014 verlieten twaalf medewerkers de OBA, terwijl er zeven nieuwe medewerkers in een dienstverband werden aangesteld. De OBA bood met 239,6 formatieplaatsen werkgelegenheid aan 268 medewerkers in loondienst bij de OBA.
Naar sectoren verdeeld ziet de personeelsomvang er eind
2014 er als volgt uit:

		2014			
		

Medewerkers 		

Fte’s

		 OBA

FLEX

totaal

Regio Noord
Regio West
Regio Oost
Regio Zuid
Totaal regio’s

8
13
13
9
43

32
48
48
38
166

18,5
25,5
27,6
22,0
93,6

Centrale OBA
93
Ondersteunende
diensten
52

11

104

88,5

7

59

57,5

Totaal		

61

329

239,6

24
35
35
29
123

268
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Om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende markt
worden sinds 2010 alleen nog maar arbeidsovereenkomsten
aangegaan voor bepaalde tijd. Aan het einde van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald of het contract met weer
één jaar verlengd kan worden. Door dit beleid konden, gedurende bezuinigingsperiode 2010-2014 gedwongen ontslagen worden voorkomen.
Mobiliteitscentrum
De hoofdtaak van het Mobiliteitscentrum is het ondersteunen van medewerkers bij het sturing geven aan hun loopbaan. Bijvoorbeeld door middel van gesprekken, aanpassing
van de arbeidsovereenkomst, deelname aan opleidingen, of
het kijken naar andere mogelijkheden binnen de OBA. In
de loop van 2014 is gekozen voor een meer transparante
manier van werken, in samenwerking met de afdeling P&O.
Dit houdt in dat alle mogelijkheden die aangeboden worden via het Mobiliteitscentrum op het intranet verschijnen,
waardoor alle medewerkers de kans krijgen om te reageren
en hiervoor in aanmerking te komen.

cursussen, workshops, seminars, instructiebijeenkomsten
etc. ontwikkeld en aangeboden. Met name het opleidingstraject “Didactische en pedagogische vaardigheden” voor
een groep van zestien MID-ers is noemenswaardig. Deze
cursus werd in nauw overleg met het Educatie-team ontwikkeld en uitgevoerd.
Stagebeleid en reïntegratietrajecten
In 2014 zijn er drie stagiaires geslaagd voor de opleiding
Medewerker Informatie Dienstverlening aan het ROC. De
afdeling Marketing heeft drie stagiaires begeleid bij hun
afstudeeropdracht. Over de gehele OBA zijn ook in 2014
weer leerlingen ingezet voor hun maatschappelijke stage,
zowel bij de vestigingen in de regio als bij de Centrale.
De maatschappelijke stage is niet meer verplicht voor het
voortgezet onderwijs, maar de OBA stelt zich nog steeds
open voor leerlingen die daar interesse in hebben. Daarnaast heeft de OBA in 2014 aan re-integratiekandidaten
tijdelijke werkzaamheden op diverse werkplekken aangeboden. Doelstelling is de kandidaten ervaring op te laten doen
om weer terug te kunnen keren in het arbeidsproces.

Deskundigheidsbevordering
De bibliotheek streefde er ook in 2014 naar zich voortdurend
aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en
in de maatschappij. Hiertoe wordt een breed aanbod aan

2
workshop OBA Hagedoornplein
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4.3

ICT

De agenda van ICT was in 2014 gevuld door drie soorten
projecten:

klanten met vragen over e-books goed te woord kunnen
staan. Iedere vestiging is voorzien van zowel een iPad als
een tablet en voor diverse bijeenkomsten en cursussen worden vaak meerdere iPads of tablets ingezet. ICT zorgt voor
de inkoop, de uitrol en het beheer van deze apparatuur.

1 Projecten vanuit landelijke beleid
2 Projecten vanuit beleid van de OBA zelf
3 Technische verbeteringen

Technische verbeteringen

Projecten vanuit landelijke beleid

1 Uitfasering XP machines
In 2014 moest er definitief afscheid genomen worden van alle
werkplekken die nog werkten met het operating systeem
XP. Alle werkplekken binnen de OBA zijn in 2014 gebracht
naar het W7 operating systeem.

Vanuit BNL (bibliotheek.nl) waren er in 2014 twee grote projecten. Met het project WAAS 2.0 wijzigden zowel het CMS
(Content management systeem) als de gekozen opzet van
de websites van de openbare bibliotheken. Voor de OBA
betekende dit dat er een migratie plaats moest vinden van
de werkende website naar deze nieuwe structuur. Bij de
overgang waren zowel de OBA Webredactie als ICT nauw
betrokken.
Het tweede grote project vanuit landelijk beleid is het in
gebruik nemen van de Nationale Bibliotheek Catalogus. Als
eerste in Nederland nam de OBA deze catalogus op 3-32014 in gebruik als zoekmachine.
Projecten vanuit beleid van de OBA zelf
1 Cashless bibliotheek
Het besluit uit 2013 om binnen alle vestigingen het betalen met contant geld af te
schaffen, leidde in het eerste kwartaal van
2014 tot de installatie van nieuwe pinstations in alle vestigingen en de Centrale
OBA. Naast de besparing op waardetransport zijn deze machines veel minder storingsgevoelig.

2 Firewalls en netwerkstructuur
Het is belangrijk om de technische netwerkstructuur van de
OBA modern en beheersbaar te houden. Hiervoor zijn er
nieuwe firewalls aangeschaft en geïmplementeerd en is de
netwerkstructuur op cruciale plekken aangepast. Al deze
aanpassingen hebben stapsgewijs plaatsgevonden zodat
publiek en medewerkers van de OBA hier geen hinder van
hebben gehad.

Het bieden van
oefenfaciliteiten
in iedere vestiging
van de OBA
is een van
de pijlers van
Leef en leer!

2 Project Leef en leer!
Het bieden van oefenfaciliteiten in iedere vestiging van de OBA is een van de pijlers van Leef en
leer!. De afdeling ICT heeft zorg gedragen voor de uitrol
van werkplekken die voorzien zijn van de nieuwe selectie
programma’s. Ook verzorgt ICT op flexibele wijze inzet van
laptops en internettoegang voor de diverse trainingen die
binnen dit project gegeven worden.
3 V@School
Na een lange ontwikkelperiode is V@School in 2014 bij 170
primair onderwijs instellingen geïmplementeerd als goede
opvolger voor het product Educat. De OBA ICT-afdeling
zorgt voor de hosting van de software voor de aangesloten
primair onderwijs instellingen en heeft de overgang van de
bestanden van het oude systeem volledig gemigreerd.
4 Digitale tablettour, Tabletcafé’s en e-book ondersteuning
2014 was voor de OBA ook het jaar van de start van het
werken met diverse mobiele devices zoals iPads, tablets
etc. Voor middelbare scholieren is een digitale tablettour
ontwikkeld, in diverse vestigingen worden Tabletcafé ’s georganiseerd en in de frontoffices moeten de medewerkers

4.4

3 Wifi-netwerk
De druk op het wifi-netwerk is in 2014 nog
verder toegenomen. Niet alleen leden
van de OBA nemen graag de eigen middelen mee om te werken of te studeren,
ook congressen, vergaderingen en eigen
medewerkers maken steeds meer gebruik
van het netwerk. Hoewel het wifi-netwerk
stabiel is, zijn er regelmatig klachten over
capaciteit en snelheid. Eind 2014 is er een
onderzoek geweest naar de dekking van
de verschillende antennes binnen de verschillende vestigingen en specifiek op alle
vloeren van de Centrale OBA. Hierop zullen de plannen voor het verbeteren van het
wifi-netwerk verder worden gebaseerd.

Facilitair beheer

2014 bestond voor facilitair beheer net als 2013 uit een aaneenschakeling van grote verbouw- en verhuisprojecten. De
vestiging OBA Watergraafsmeer sloot haar deuren in 2014.
In Duivendrecht verhuisde de OBA-vestiging naar een tijdelijke noodhuisvesting. Op IJburg opende een nieuwe OBAvestiging en in West verhuisde vestiging OBA Kinkerbuurt
naar de nieuwe locatie in De Hallen. Vervolgens sloot OBA
Reigersbos om een zeer ingrijpende renovatie uit te voeren.
Na de zomer is alle aandacht gegaan naar het nieuwe pand
voor de vestiging aan de Linnaeusstraat. OBA Linnaeus
opende begin 2015 haar deuren.
Naast alle verbouw- en verhuisprojecten draagt facilitair beheer zorg voor alle lopende facilitaire zaken in 25 vestigingen en de Centrale OBA.
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4.5

Marketing- en PR-beleid

Ook in 2014 is veel tijd besteed aan het behoud van bestaande leden en de werving van nieuwe leden. Ook is in
de externe communicatie continu aandacht gegeven aan
de verblijfsfunctie van de OBA en de activiteiten die in de
verschillende vestigingen plaats hebben gevonden. Verschillende middelen zijn ingezet om het volledige aanbod
van de OBA kenbaar te maken binnen de verschillende
doelgroepen, denk hierbij aan de OBA Agenda, de OBA
Nieuwsbrief, de OBA-website, sociale media kanalen, flyers,
etcetera.

zichtbaar in diverse cafés in Amsterdam, op de metrostations, abri’s, OBA Agenda, posters, via de website en sociale
media. De campagne loopt nog tot halverwege 2015.
Samenwerking OBA en Volksuniversiteit Amsterdam
(VuA)

Campagne óók OBA

De OBA en de VuA sloegen in 2014 de handen ineen. Zo
krijgen onze klanten alle mogelijke voorzieningen om bij
te blijven. Iedere maand zijn er verschillende interessante
cursussen en lezingen waarvoor OBA-leden aantrekkelijke
kortingen ontvangen. Vaak vinden deze lezingen in één van
de OBA-vestigingen plaats.
Onderzoeken (o.a. Biebpanel)

Halverwege 2014 is gestart met de campagne ‘óók OBA’.
Deze campagne is vanuit Biebpanel-onderzoek ontwikkeld.
Het doel van de campagne is om het brede aanbod van
activiteiten, producten en diensten van de OBA bekend te
maken bij het publiek. In de campagne staat iedere maand
een ‘weetje’ centraal. Zo laten we het publiek kennis maken
met alles wat de OBA doet. De uitingen zijn onder andere
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In 2014 is er onderzoek uitgevoerd naar de volgende onderwerpen:
• vindbaarheid en presentatie
• tarieven en leenvoorwaarden
• digitale dienstverlening
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Daarnaast hebben diverse stagiaires diverse onderwerpen
onderzocht, zoals expats en zzp-ers in Amsterdam. Tevens
is in G4-verband het maatschappelijk waarde onderzoek gestart, de resultaten hiervan volgen in 2015.

om gebruik te maken van de grote hoeveelheid kennis en
creativiteit die bij medewerkers beschikbaar is en anderzijds
om te zorgen voor een breed draagvlak door alle lagen van
de organisatie.

Overzicht andere marketing activiteiten:

In het Beleidsplan 2015-2018 zijn drie productlijnen benoemd:

• In 2014 was er veel marketingcommunicatie-aandacht
voor de nieuwe vestigingen zoals OBA IJburg, OBA De Hallen en OBA Linnaeus die begin 2015 werd geopend.
• Om ons culturele en literaire aanbod voor het voetlicht
te brengen, stond de OBA ook het afgelopen jaar met een
stand en een uitgebreid programma op de Uitmarkt 2014.
• De vakantietas is aangeboden aan onze klanten. Op basis
van de persoonlijke voorkeuren van de klant, wordt een vakantieboekenpakket samengesteld. Het doel hiervan is de
klant te inspireren en het lezen te bevorderen.
• Om onze klanten te helpen om de OBA-vestigingen gemakkelijk te kunnen vinden, hebben deze eenduidige en
aansprekende namen gekregen zoals OBA Linnaeus, OBA
De Hallen en OBA Javaplein.
• In 2014 werd Muziekweb landelijk gelanceerd. Muziekweb
is een landelijke service van de Centrale Discotheek Rotterdam. De Centrale Discotheek Rotterdam omvat bijna alle in
Nederland uitgebrachte cd’s en daarnaast een groot aantal
muziek-dvd’s en lp’s.
• In 2014 is een barterdeal met AT5/Radio TV Noord-Holland gesloten. De OBA stelde jaarabonnementen beschikbaar die op radio en tv werden weggegeven aan kijkers en
luisteraars. Dit leverde zichtbaarheid op. Als tegenprestatie
kreeg de OBA van AT5 zendtijd voor de OBA tv-spot.

O Ontwikkeling en Educatie
B Bibliotheek- en Informatiediensten
A Activiteiten, Ontmoeting en Debat
Binnen productlijn O wordt een buurtgerichte aanpak ontwikkeld, de omslag naar een vraaggerichtere benadering
gemaakt en ruimte gecreëerd voor ondersteuning van onze
partners en opdrachtgevers. Ten aanzien van productlijn B
staan de komende beleidsperiode de digitale aspecten van
de bibliotheek- en informatiediensten en het relevant houden van onze collectie centraal. In productlijn A zijn samenwerking en verbinding de sleutelwoorden: hiermee richt de
OBA zich op de culturele programmering, het debat en de
ontmoeting.
Met het gelijkwaardig naast elkaar plaatsen van deze drie
productlijnen en de inbedding daarvan in de organisatie,
brengt de OBA meer evenwicht in haar aanbod van producten en diensten. In de komende beleidsperiode wordt meer
ruimte gemaakt voor de ‘O’ en de ‘A’, daarom moet de ‘B’
efficiënter ingericht worden. Dit wordt in het transitieprogramma OBA100 vormgegeven. Met dit programma wordt
de komende vier jaar hard gewerkt om de doelen uit het
beleidsplan te realiseren.

• De OBA heeft in 2014 zo’n 150 publicaties gerealiseerd
in dagbladen, buurtkranten, tijdschriften en andere media.
Daarnaast zijn er nog tientallen blogs over de OBA verschenen op verschillende websites.
• Er zijn het afgelopen jaar 47 mediaanvragen gehonoreerd,
waarbij externe partijen hebben gefilmd in OBA-vestigingen. De items die naar aanleiding hiervan gemaakt zijn,
hebben de OBA weer extra zichtbaarheid opgeleverd.
• De OBA heeft deelgenomen aan vijf CPNB acties: De Nationale Voorleesdagen, Boekenweek, Juni – Maand van het
Spannende Boek, Kinderboekenweek en Nederland Leest.

4.6

Totstandkoming Beleidsplan
2015 - 2018

De tweede helft van 2014 stond voor de OBA in het teken
van de totstandkoming van het nieuwe Beleidsplan voor de
periode 2015-2018. Het uitgangspunt hierbij was dat we dit
beleidsplan als organisatie zelf tot stand brengen. De organisatie werd in brede zin bij het traject betrokken. Enerzijds
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5 Toelichting op de financiële gang van
zaken in 2014
5.1

Jaarcijfers

Resultaat
Om op lange termijn aan de financiële verplichtingen te
kunnen voldoen en vervangingsinvesteringen te kunnen realiseren heeft de OBA voor het boekjaar 2014 een resultaat
van +982K begroot. Door enkele eenmalige meevallers in
de lastensfeer bedroeg dit resultaat +1.569K.
Voor meer informatie over de jaarrrekening 2014 zie bijlage
1 en 2.
Baten
De baten bestaan uit de subsidies, de inkomsten gebruikers (contributies, leengelden en administratiegelden) en de overige
baten. De subsidies waren gelijk aan de
begroting.

Het belangrijkste
en reële risico
voor de OBA
is het verlies van
subsidiemiddelen
in de komende
jaren.

De inkomsten gebruikers waren -205K lager dan de begroting. Die lagere inkomsten gebruikers zijn het gevolg van minder
inkomsten bij de contributies, de leengelden en de administratiegelden. Bij het opstellen van de begroting 2014 is rekening
gehouden met een groei van het aantal
betalende leden. Ten opzichte van het jaar 2013 is wel een
stijging zichtbaar maar die verwachte groei aan leden is niet
gerealiseerd. De leengelden dalen als gevolg van een daling in het aantal uitleningen. De administratiegelden betreft vooral de boetegelden. Deze zijn duidelijk lager dan in
2013. Hier is het moeilijk om de oorzaak te achterhalen. De
gebruikers zijn blijkbaar wat voorzichter geworden met het
laten oplopen van de boetes.
De overige baten zijn 181K hoger dan de begroting. De
inkomsten van verhuur zalen en horeca zijn 36K gestegen.
Daarnaast zijn er diverse eenmalige extra inkomsten (onder
andere landelijke helpdesk, bibliotheek.nl en een legaat).
Lasten
De personeelskosten bestaan uit de salarissen, sociale lasten, pensioenkosten, personeelskosten derden en bewaking. De salariskosten, sociale lasten en pensioenkosten
worden geboekt vanuit de salarisadministratie. Het totaal
van de personeelskosten viel -404K lager uit dan begroot.
De voornaamste reden hiervan was onzekerheid over de
beschikbare middelen voor de komende jaren waardoor de
personeelsformatie niet volledig is ingevuld. Op basis van
de prioriteiten van het beleidsplan 2015–2018 wordt de formatie opnieuw vastgesteld.

De afschrijvingen waren -296K lager dan begroot. Oorzaak
is een vrijval in de jaren 2013 en 2014 waarvoor nog geen
nieuwe investeringen zijn gedaan. In de komende jaren worden er nieuwe investeringen gedaan op basis van het beleidsplan 2015–2018.
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De huisvestingskosten waren in 2014 +149K hoger dan
begroot. Belangrijkste oorzaak is 150K extra uitgaven in
2014 voor de Centrale OBA. Volgens afspraak is voor de
voorziening groot onderhoud 944K opgenomen in de jaarrekening. In 2014 is OBA Watergraafsmeer gesloten, is OBA
Kinkerbuurt gesloten en zijn OBA De Hallen en OBA IJburg
geopend. OBA Reigersbos was tijdelijk gesloten vanwege
groot onderhoud. De houten noodvoorziening van OBA
Watergraafsmeer was in gebruik bij OBA Duivendrecht
i.v.m. de verbouwing van die vestiging. Door de vertraging
met de verhuizing van OBA Oosterpark naar OBA Linnaeus
zijn er tijdelijk dubbele huurlasten betaald.
De kosten organisatie zijn +287K hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een
eenmalige correctie van een balanspost
van 301K.
De mediakosten zijn -273K lager dan de
begroting. Bij het bestellen van media
wordt gebruik gemaakt van collectie profielen. De bestellingen en de daarbij behorende budgetten zijn met ingang van januari 2014 volledig uitbesteed aan de NBD.
Evenals in 2013 is nog sprake van een onderbesteding i.v.m. het nog niet volledig
functioneren van de het uitvoeringsproces.

De automatiseringskosten zijn -79K lager dan de begroting.
Deze onderbesteding heeft voornamelijk te maken met het
stopzetten van de onderhoudscontracten voor de lendomaten, combiscanners en pinautomaten.
Bestemming Resultaat
Het totale resultaat van +1.569K euro is aangewend voor:
de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen vestigingen +143K, de bestemmingsreserve inventaris ODE
+1.250K, de bestemmingsreserve groot onderhoud Centrale OBA +175K, de bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw vestigingen -93K, de bestemmingsreserve inrichting
vestigingen -16K. Het restant gaat naar de egalisatiereserves van de subsidiënten +141K en de algemene reserve van
de OBA -31K.

6 Conclusie en vooruitzichten
2014 was voor de OBA een overgangsjaar. Het was het laatste jaar van het Beleidsplan 2011-2014 én het jaar waarin
directeur Martin Berendse aantrad. Daarnaast was 2014
voor de OBA een bijzonder jaar omdat, na 25 jaar decentrale financiering door de gemeente Amsterdam, weer werd
overgegaan op centrale financiering door de centrale stad.
In 2014 zetten een aantal maatschappelijke trends zich
onverminderd door. De belangrijkste is dat de bibliotheek
minder gezien en gebruikt werd als uitleeninstituut en meer
als plek waar mensen terecht kunnen voor zelfontplooiing,
inspiratie en ontmoeting. Dit zien we terug in de daling van
het aantal uitleningen en de stabilisering van de ledencijfers
enerzijds, maar ook in de toename van het aantal inlichtingen en het gebruik van de oefenpc’s en het wifi-netwerk
anderzijds. Daarnaast is er een toenemend gebruik van digitale bronnen. Het landelijke e-bookplatform voldoet duidelijk aan een behoefte op dit gebied, gezien de stijgende
gebruikscijfers van deze dienst.
Vanaf dit jaar is het nieuwe Beleidsplan 2015-2018 in werking getreden. Hiermee gaat de OBA naast de ‘B’ van Bibliotheek ook betekenis geven aan de ‘O’ van Ontwikkeling en
Educatie en de ‘A’ van Activiteiten, Ontmoeting en Debat.
Daarnaast wordt sterk ingezet op de ontwikkeling van de
online dienstverlening. Om de doelen uit dit beleidsplan te
realiseren, is het transitieprogramma OBA100 opgestart.
De in de beleidsperiode 2011-2014 ingerichte bestemmingsreserves zullen in de nieuwe beleidsperiode worden
aangewend om de doelstellingen van het nieuwe beleidsplan te realiseren. In het beleidsplan 2015-2018 is aangegeven dat vooral extra investeringen nodig zijn t.b.v.:

2

1 De ICT-infrastructuur en het beheerteam.
2 De competenties van de OBA medewerkers.
3 Aanpassingen van de OBA-vestigingen en uitbreiding
van openingstijden.
4 Nieuwe impulsen voor de productgroepen ‘O’ en ‘A’.
5 Inrichting en exploitatie van de digitale ‘maker space’ op
de eerste verdieping van de Centrale OBA.
6 Versterking van de marketingfunctie en verbetering van
de ledenservice.
Met betrekking tot het Meerjaren Onderhouds Beleidsplan
van de Centrale OBA is met de Gemeente Amsterdam afgesproken dat in het kader van de voorbereiding van de
begrotingen 2016 e.v. een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden.
In het kader van het nieuwe Beleidsplan 2015-2018 worden
eveneens de prestatie-indicatoren herzien. Omdat deze ook
een rol spelen in de rapportage aan de gemeenten, zal de
OBA hierover met de gemeenten overleg voeren voordat
de prestatie-indicatoren definitief worden vastgesteld.
Op 8 februari 2014 werd de OBA 95 jaar. De komende jaren
werken we toe naar onze 100ste verjaardag. Met het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan zorgen we er samen voor
dat de OBA op dit eeuwfeest nog steeds met alle vezels in
de moderne tijd staat.
Amsterdam, 20 mei 2015
M.J. Berendse, directeur/bestuurder
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Verslag van de Raad van Toezicht 2014
De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2014 vier reguliere
vergaderingen gehouden. Voorafgaand aan één van deze
vergaderingen vond de jaarlijkse ontmoeting tussen de
Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van de OBA
plaats. Tijdens de vergadering op 20 mei 2014 vond het gesprek met de accountant plaats en werden de jaarstukken
2013 goedgekeurd. In dezelfde vergadering vond de kennismaking met de nieuwe bestuurder plaats en is de benoeming van de nieuwe bestuurder in formele zin bekrachtigd.
In het voorjaar van 2014 zijn leden van de Raad van Toezicht
intensief betrokken geweest bij de werving en selectie van
de nieuwe directeur/bestuurder.
In de najaarsvergadering heeft de Raad van Toezicht een
zelfevaluatie gehouden en zich daarbij gebaseerd op de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.
Tijdens de najaarsvergadering nam de Raad van Toezicht
afscheid van mevrouw Özden Yalim wegens het voltooien
van haar laatste termijn als lid van de Raad van Toezicht. De
Raad van Toezicht maakt gebruik van het Nationaal Register
voor het werven en selecteren van nieuwe leden. Op voordracht van het Nationaal Register is mevrouw Sandra Chedi
benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan verschillende brainstormsessies met bestuurder, management en medewerkers t.b.v. het Beleidsplan
2015-2018. De Raad heeft in de laatste vergadering van het
jaar goedkeuring verleend aan Beleidsplan 2015-2018.
Amsterdam, mei 2015
M.J. Cohen, voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage 1
Stichting Openbare Bibliotheek
AMSTERDAM

Balans per 31 december na resultaatbestemming (in euro)

BALANS PER 31 DECEMBER
NA RESULTAATBESTEMMING
(in euro)
ACTIVA

2014

2013

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

6.851.259

5.766.531

190.750

202.000

FINANCIELE VASTE ACTIVA
Lening u.g.
VLOTTENDE ACTIVA
Subsidie gemeenten en stadsdelen
Belastingen en sociale lasten
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

40.000
788.556
135.414
334.513
373.721

LIQUIDE MIDDELEN

1.672.204

858.713
450.279
180.364
364.204
424.480

30.750.765
39.464.978

2.278.040
30.238.928
38.485.499

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Overige reserve
Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve subsidiegevers

45
2.887.047
20.801.912
1.172.239

24.861.243

45
2.917.626
19.343.022
1.031.704

23.292.397

VOORZIENINGEN
Grootonderhoud nieuwe Centrale Bibliotheek
Personeel waaronder ouderenregeling
Jubilea

10.609.960
50.794
126.000

10.786.754

10.823.062
70.322
125.900

11.019.284

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen

462.206

515.991

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Loonheffing
Schulden uit hoofde van pensioenen
Vooruitontvangen contributies
Overige schulden
Overlopende passiva

932.268
0
0
865.037
1.226.795
330.675

3.354.775
39.464.978

931.748
294.760
0
831.534
1.309.113
290.672

3.657.827
38.485.499
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Bijlage 2
Stichting Openbare
Staat
vanBibliotheek
baten en lasten (in euro)
AMSTERDAM
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro)
BATEN
Subsidies lopend jaar
Subsidies voorgaande jaren
Contributies
Leengelden
Administratiegelden

BEGROTING 2014

1.848.580
74.390
902.040

Overige baten
Totaal baten

28.035.180
0

2.825.010
748.360

2014

1.730.219
55.615
833.923

31.608.550

2013
28.035.186
0

2.619.757
929.120

1.663.067
78.485
924.980

31.584.063

29.591.557
-35.000

2.666.532
946.533
33.169.622

LASTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kosten organisatie
Mediakosten
Kosten automatisering

12.917.970
1.296.000
10.175.520
2.736.450
3.002.920
787.910

Totaal lasten
Saldo

12.513.680
1.000.323
10.324.736
3.023.327
2.729.639
708.797

12.769.534
827.090
10.241.163
2.664.759
2.665.601
694.539

30.916.770

30.300.502

29.862.686

691.780

1.283.561

3.306.936

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rentelasten
Rente baten

30.000
320.000

290.000

27.814
313.099

981.780

RESULTAAT BOEKJAAR

285.285

30.234
439.176

1.568.846

408.942
3.715.878

Mutatie bestemmingsreserves
Personeel
Media
Groot onderhoud gebouwen filialen
Inventaris ODE
Groot onderhoud Centrale bibliotheek
Ontwikkeling gebied Oosterdokseiland
Nieuwbouw / verbouw filialen
Inrichting Filialen

0
0
-73.910
1.250.000
0
0
-177.940
-16.370

Mutatie egalisatiereserves
Toegevoegd aan de egalisatiereserve subsidiegevers
Onttrokken aan de egalisatiereserve subsidiegevers
Resultaat toegevoegd aan de Overige Reserve

0
0

981.780

0
0
981.780

0
0
143.200
1.250.000
175.000
0
-92.940
-16.370

140.535
0

1.458.890

140.535
-30.579
1.568.846

-347.900
0
742.556
1.250.000
1.325.000
0
193.585
-16.372

124.571
-7.664

3.146.869

116.907
452.102
3.715.878
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