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1. Bestuursverslag 
1.1 Ontwikkelingen 
Covid 
Ook in 2021 heeft de situatie rond Covid veel impact gehad op de activiteiten en 
bedrijfsvoering van Probiblio. Klanten en partners van Probiblio waren beperkt open en voor 
veel zaken die in fysieke vorm geen doorgang konden vinden, zijn digitale alternatieven 
bedacht. Ook onze eigen medewerkers werkten voornamelijk vanuit huis. Om hen daarbij 
goed te ondersteunen faciliteerde Probiblio de inrichting van de thuiswerkplek.   
 
Provincies en samenwerking 
Probiblio onderhoudt goed contact met de beleidsmedewerkers en de gedeputeerden van de 
provincies Noord- en Zuid-Holland. Gedurende het afgelopen jaar was er intensief contact 
over de gevolgen van Covid voor de werkzaamheden van Probiblio. 
 
Met ingang van 2021 is het subsidiebedrag van de provincie Noord-Holland verhoogd. De 
bijdrage per inwoner voor de provincies is daarmee bijna op hetzelfde niveau als voor de 
bezuinigingen in Noord-Holland. Het contact met culturele- en erfgoed instellingen die door 
de provincie Zuid-Holland gesubsidieerd worden is goed, met Plein C in Noord-Holland is in 
2021 het contact gestart.  
 
De samenwerking binnen de provinciale netwerken intensiveerde het afgelopen jaar. In 
Noord- en Zuid-Holland zijn de bibliotheekdirecteuren verenigd in respectievelijk de Stichting 
Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB-NH) en de Stichting 
Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH). Binnen deze netwerken wordt informatie 
uitgewisseld en beleid voorbereid.  Probiblio voerde zowel met SOOB als met BOZH 
verschillende projecten en programma’s uit. De keuze voor de activiteiten die Probiblio 
ontplooit, wordt meer en meer een gezamenlijke activiteit van de bibliotheken en Probiblio, 
vanzelfsprekend binnen de kaders die de provincies stellen.  
Er ontstaan samenwerkingsverbanden die gericht zijn op belangrijke ontwikkelingen bij 
bibliotheken. Een voorbeeld hiervan is een groep die zich bezighoudt met de gevolgen van 
fusies met andere culturele organisaties tot multiculturele organisaties. Een ander voorbeeld 
is het formele samenwerkingsverband van bibliotheken die gebruikmaken van het 
bibliotheekautomatiseringssysteem Wise van Probiblio.  
 
Ook de samenwerking met andere Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) breidde 
zich uit. Binnen de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) realiseren we grotere 
slagkracht in de uitvoering van gezamenlijke landelijke programma’s. Die efficiency en 
effectiviteit wordt door andere partijen – zoals het ministerie van OCW en de Koninklijke 
Bibliotheek (KB) – erkend. SPN wordt nadrukkelijk bij ontwikkelingen betrokken en is in staat 
aanvullende fondsen te werven door gezamenlijk innovatieve projecten op te pakken. Dit is 
mede het gevolg van het door overheden en partijen in het bibliotheekstelsel gesloten 
Bibliotheekconvenant, waaraan een netwerkagenda is verbonden.   
 
1.2 Organisatie 
Doelstelling en activiteiten  
Probiblio is een stichting gevestigd te Haarlemmermeer en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel met nummer 41159711. De formele doelstelling van de stichting is het 
bevorderen van de samenhang en de kwaliteit van het openbare bibliotheekwerk in de 
provincies Noord- en Zuid-Holland en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij haar werkzaamheden zal de 
stichting handelen in het algemeen maatschappelijk belang zonder onderscheid te maken 
naar verschillende levensbeschouwelijke inzichten, politieke gezindheid, maatschappelijke 



 

status of nationaliteit. Uitgangspunt is dat het openbare bibliotheekwerk voor iedereen 
bestemd dient te zijn.  
Beide provincies subsidiëren Probiblio – op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken – 
zodat zij de bibliotheeknetwerken kan ondersteunen bij de diensten die deze bieden aan hun 
gebruikers. Daarnaast levert Probiblio diensten die niet gesubsidieerd worden.  
  
Probiblio biedt dienstverlening voor de bedrijfsvoering van bibliotheken en ondersteunt 
bibliotheken ook inhoudelijk. Bijvoorbeeld met:  

 Projecten rond cultuurhistorisch erfgoed;  
 Ontwikkeling en implementatie van de digitale bibliotheek en de ontwikkeling van 

competenties die de bibliotheekmedewerker hiervoor nodig heeft;  
 Bevordering van samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen;  
 Oplossingen voor kleine kernen;  
 Bevordering van lezen, geletterdheid en mediawijsheid.  

 
Voor dit soort projecten zet Probiblio – in nauwe afstemming met de provincies en de 
bibliotheken in haar werkgebied – een groot deel van de subsidie in. Hiermee draagt zij bij 
aan innovatie, kennisdeling en versterking van het bibliotheeknetwerk in Noord- en Zuid-
Holland. De dienstverlening en de producten die in pilots worden ontwikkeld maakt Probiblio 
vervolgens toepasbaar voor alle bibliotheken in beide provincies 
 

Probiblio werkt met een nieuw 
Meerjaren Beleidsplan waarin vier pijlers 
worden onderscheiden. De eerste pijler 
richt zich op projecten die we samen met 
bibliotheken uitvoeren, gericht op 
innovatie. De projecten zijn ingedeeld 
naar vijf maatschappelijke en 
organisatorische opgaven. De tweede 
pijler is de doorlopende dienstverlening 
die Probiblio verzorgt voor bibliotheken, 
gesubsidieerd waar dit een wettelijke 
taak betreft zoals vervoer en betaald 
waar het bijvoorbeeld gaat om de 
bibliotheekautomatisering. De derde 
pijler is de ondersteuning van het 
netwerk en de vierde pijler is individueel 
(betaald) maatwerk voor bibliotheken. In 
alle pijlers is Probiblio actief en 
succesvol.  
 
 
 

Na de verzelfstandiging en verkoop van de afdeling 
Service Center Administraties (nu werkzaam onder de 
naam PSCA) in 2020 en de samenvoeging van de afdeling 
Marketing en Marktkennis in 2021, ziet het organogram 
van Probiblio er voor 2021 zo uit: 
 

 
1.3 Risicoanalyse  
Volwassen risicomanagement is een onderdeel van het beleid van Probiblio en een continu 
proces. De risicoanalyse uit 2020 onderging het afgelopen jaar een actualisatie waarbij de 
bestaande risico’s en de ingezette acties zijn geëvalueerd en het resterende risico en de 
risicobereidheid in kaart is gebracht. Opvallend is dat het bestaande risico over de gehele 
linie is gedaald als gevolg van een effectieve inzet van beheersmaatregelen.  
Daarnaast heeft Probiblio in 2021 een separate risicoanalyse uitgevoerd op ICT-gebied, 
omdat cybercriminaliteit een steeds groter risico vormt. Het doel van deze analyse is 
allereerst het inperken van de risico’s, maar het moet ook leiden tot meer bewustzijn bij de 
medewerkers. 



 

 
Het bestaansrecht van Probiblio is gekoppeld aan essentiële inkomstenbronnen vanuit beide 
provincies. Wanneer deze ophouden te bestaan, kent Probiblio geen bestaansrecht meer. In 
2021 is de financiële impact van die strategische risico’s die Probiblio loopt bij het realiseren 
van de strategische doelstellingen uitgewerkt volgens een best-case-, realistisch- en worst-
case scenario. Hieruit blijkt dat het weerstandsvermogen van de organisatie, de bufferfunctie 
voor het opvangen van risico’s toereikend is om de strategische risico’s volgens het 
realistische en best-case scenario op te vangen.  
 
Daarnaast vond in 2021 een update van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaats. 
Vanwege de verhuizing van één locatie naar twee verschillende locaties, voldeed de 
bestaande RI&E uit 2019 niet meer. In 2022 is gestart met uitvoering van het bijbehorende 
Plan van Aanpak. 
 
2.4 Bestuur en toezicht 
Probiblio wordt geleid door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan een 
Raad van Toezicht.  De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit vijf leden, waarbij een audit-
commissie is ingesteld. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder nemen de statuten 
in acht en huldigen de principes van de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht is in 
2021 vier keer (voornamelijk digitaal) bijeengeweest voor reguliere vergaderingen, waarin 
onder meer de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 zijn vastgesteld. Ook heeft de raad 
een zelfevaluatie uitgevoerd met externe begeleiding  
 
Samenstelling Raad van Toezicht 2021 

 Mevrouw M.J.C. Heeremans, voorzitter 
 Mevrouw F.P.M.M. Reestman lid auditcommissie 
 Mevrouw M.M. Steba, lid  
 De heer M.F. Elkerbout, lid auditcommissie 
 De heer P. van Klinken, lid en vicevoorzitter 

 
1.5 Vooruitblik 2022  
Dankzij de steun van de provincies zijn onze vooruitzichten stabiel voor de komende jaren. In 
2022 zullen de projecten die vertraging op hebben gelopen waar mogelijk alsnog uitgevoerd 
worden. Voor 2022 is een negatief resultaat begroot van € 250.000. Bestuurlijk is afgestemd 
dat de egalisatiereserves versneld worden afgebouwd naar een niveau dat past bij de 
organisatie, waarbij alleen incidentele uitgaven gedaan kunnen worden en vanuit de 
egalisatiereserves geen structurele activiteiten kunnen worden gefinancierd.  
 
De boekjaarsubsidie van de provincie Noord-Holland wordt niet geïndexeerd met het 
landelijke indexeringspercentage van 1,6%, in Zuid-Holland gebeurt dit wel. Dit netto-effect 
van € 55.429 moet binnen de eigen begroting worden opgevangen.    
 
In- en externe ontwikkelingen maken het noodzakelijk voor Probiblio om haar organisatie op 
een aantal punten aan te passen. Op 27 januari 2022 werd een voorstel tot reorganisatie via 
een OR-adviesaanvraag ingediend. Medio maart reageerde de OR met een positief advies en 
eind maart kwamen we tot een definitief besluit.  
 
2. Jaarrekening 
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2.1 Balans na resultaatbestemming 
 

 
 
2.2 Exploitatierekening  

 
 
 
 
  

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
(x  1.000) (x  1.000) (x  1.000) (x  1.000)

Activa Passiva
Materiële vaste activa 876€           904€           Eigen Vermogen 3.284€        2.966€        

Voorzieningen 370€           94€              
Vlottende activa 4.210€        3.513€        Langlopende schulden 47€              53€              

Vlottende passiva 1.385€        1.304€        

Totaal activa 5.087€        4.417€        5.087€        4.417€        

Realisatie 2021 Budget 2021 Realisatie 2020
(x  1.000) (x  1.000) (x  1.000)

Baten
Dienstverlening 4.849€                 4.465€           4.770€                 
Boekjaarsubsidies 8.472€                 8.472€           7.842€                 
Overige subsidies en bijdragen 56€                      40€                81€                      
Overige bedrijfsopbrengsten -9€                       -€               -19€                     

13.368€               12.977€         12.674€               

Lasten
Organisatie 357€                    233€              273€                    
Huisvesting 708€                    672€              550€                    
Personeel 8.064€                 8.474€           8.159€                 
Administratie 431€                    141€              194€                    
Automatisering 1.397€                 1.423€           1.282€                 
Transport 311€                    278€              298€                    
Overige lasten 1.786€                 1.714€           1.830€                 

13.054€               12.935€         12.586€               

Resultaat uit reguliere bedrijfsvoering 314€                    42€                88€                      

Bijzondere baten en lasten 3€                         -€               80€                      
Resultaat voor  resultaatbepaling 317€                    42€                168€                    

Mutatie Bestemmingsreserve -€                     -€               209€                    
Mutatie Egalisatiereserve -203€                   -€               -376€                   
Mutatie Algemene Reserve -114€                   -42€               -1€                       

-317€                   -42€               -168€                   

Resultaat 0€                         0€                   0€                         



 

2.3 Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemene grondslagen voor verslaggeving  
verslaggeving De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld De jaarrekening 
is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
 
Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 

 
 
 
Hoofddorp, 7 juni 2022  
F. R. Bergfeld, Directeur-bestuurder 
  



 

3. Wet normering topinkomens 
 

 

 

 

  



 



4. Overige gegevens 
 
 
Controleverklaring  
De jaarrekening 2021 van Probiblio is door BDO Accountants op 29 juni 2022 van een 
goedkeurende accountantsverklaring voorzien. 
 
 
Verwachting 2022 
Dankzij de steun van de provincies zijn onze vooruitzichten stabiel voor de komende jaren. In 
2022 zullen de projecten die vertraging op hebben gelopen waar mogelijk alsnog uitgevoerd 
worden. Voor 2022 is een negatief resultaat begroot van € 250.000. Bestuurlijk is afgestemd 
dat de egalisatiereserves versneld worden afgebouwd naar een niveau dat past bij de 
organisatie, waarbij alleen incidentele uitgaven gedaan kunnen worden en vanuit de 
egalisatiereserves geen structurele activiteiten kunnen worden gefinancierd.    
 
De boekjaarsubsidie van de provincie Noord-Holland wordt niet geïndexeerd met het 
landelijke indexeringspercentage van 1,6%, in Zuid-Holland gebeurt dit wel. Dit effect van 
moet binnen de eigen begroting worden opgevangen.      
 
In- en externe ontwikkelingen maken het noodzakelijk voor Probiblio om haar organisatie op 
een aantal punten aan te passen. Op 27 januari 2022 werd een voorstel tot reorganisatie via 
een OR-adviesaanvraag ingediend. Medio maart reageerde de OR met een positief advies en 
eind maart kwamen we tot een definitief besluit.   


