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Servicenormen 
 

Zevenaar, 1 februari 2013 

 

Wij bieden u veelzijdige informatie aan tegen een redelijke prijs. Wij hechten groot 

belang aan goede kwaliteit en een professionele uitvoering van onze 

dienstverlening. U kunt ons daarop aanspreken, want wij garanderen u graag een 

prettige omgeving en verwelkomen u graag in onze bibliotheken Wat u van ons 

kunt verwachten  hebben wij in servicenormen vastgelegd. Onze kernwaarden 

hierbij zijn: betrouwbaar, drempelloos, verrijkend en verleidelijk. 

 

 

De Bibliotheek Liemers: hét informatie- ontmoetings- en 

kennisknooppunt voor de Liemerse burger! 
 

De hoofddoelen van de bibliotheek zijn: 

 Mensen helpen bij het vinden en op de juiste manier benutten van 

informatie en kennis . 

 De collectie is bereikbaar voor iedereen, ook digitaal. 

 Informatie- en educatiedienstverlening  op maat aan 

onderwijsinstellingen.  

 Terugdringen laaggeletterdheid met Makkelijk lezen Pleinen, Taalpunten 

en lessen in Mediawijsheid . 

 Stimuleren van Leesplezier voor jong en oud. 

 Ontmoeting: bijdrage aan sociale cohesie in de Liemers. 
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De Bibliotheek Liemers bestaat uit vier vestigingen: er zijn bibliotheken in Duiven, 

Giesbeek, Westervoort en Zevenaar. De Bibliobus staat wekelijks in de dorpen 

Herwen, Aerdt, Spijk, Pannerden en Lobith. De service  per vestiging  is 

afgestemd op de behoeften van de inwoners en op de subsidiebedragen per 

gemeente. 

 

 

Waar u op kunt u rekenen 
 

Bereikbaarheid                            

 De vijf vestigingen hebben deels verschillende openingstijden: naast de 

middagopenstelling, kunt u gespreid over de diverse vestigingen ook op 

avonden en op zaterdag terecht. Duiven en Zevenaar zijn van half 

september  t/m april ook op zondagen open. Zo kunt u altijd in een 

vestiging gebruik maken van de diensten van De Bibliotheek Liemers. 

 De bibliobussen hebben vaste statijden per week. 

 Alle vestigingen zijn rolstoeltoegankelijk. 

 Alle vestigingen zijn tijdens openingsuren telefonisch bereikbaar. U krijgt 

binnen  vijf keer overgaan een medewerker aan de lijn, al dan niet na een 

keuzemenu. 

Vestiging Zevenaar is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00-

17.30 uur, 

 De dienstverlening op de website van De Bibliotheek Liemers is 24 uur 

per dag en 7 dagen van de week beschikbaar. Ook voor tarieven en 

openingsuren: www.liemersbibliotheken.nl  

                                     

Collectie en collectievorming 

 Er is een grote collectie materialen aanwezig: boeken, tijdschriften, dvd’s, 

daisy-roms  (fictie en  non-fictie)  

 Indien het door u gezochte  niet in onze Liemerse  collectie aanwezig is 

kunt u gratis bij andere Gelderse bibliotheken terecht. Desgewenst kan 

uw wens  in het land aangevraagd worden, u betaalt daarvoor 

administratiekosten. 

Zodra het beschikbaar is, ontvangt u hiervan bericht (e-mail of 

telefonisch). 

 Aanschafsuggesties kunt u indienen via onze website . Deskundige 

collectioneurs beoordelen of het mogelijk is uw aanschafsuggestie over 

te nemen.  

http://www.liemersbibliotheken.nl/
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 Wij geven u informatie die past bij uw lezers- of interesseprofiel (digitaal 

en/of fysiek). 

 U ontvangt  informatie over lezingen, workshops en andere activiteiten 

die De Bibliotheek Liemers organiseert. 

 

 Bibliotheekbezoek 

 Onze bibliotheken zijn openbare gebouwen en zijn vrij toegankelijk voor 

iedereen.  Alle soorten materialen zijn voor iedereen in de bibliotheek in 

te zien of te lezen en overal is internet beschikbaar. 

 Bij inschrijving als lid ontvangt u tegen betaling een lenerspas,  

informatie over het gebruik van de bibliotheek en  u krijgt  een 

rondleiding .  

 Met uw lenerspas kunnen materialen worden geleend in alle vestigingen 

van De Bibliotheek Liemers. Met de lenerspas kunt u tevens in een groot 

aantal Nederlandse openbare bibliotheken gratis lenen.  

 Wij staan altijd voor u klaar voor vragen, advies en hulp bij het zoeken 

naar informatie.  

 Op een gestelde vraag krijgt u een adequate reactie: een direct antwoord, 

een zoekactie of een doorverwijzing. Indien extra zoekwerk nodig is, 

wordt u binnen drie werkdagen gebeld of per e-mail beantwoord. Zo 

nodig krijgt u van ons een verwijzing naar een deskundige organisatie die 

u verder kan helpen. 

 Wij zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding. 

 Wij zorgen voor omstandigheden in onze vestigingen zodat u ongehinderd 

gebruik kunt maken van onze diensten. 

 Wanneer anderen u hinderen bij het gebruik van onze diensten, treden wij 

corrigerend op. 

 Wij maken  tentoonstellingen van actuele gebeurtenissen en er zijn 

regelmatig exposities. 

 

Online dienstverlening 

 De bibliotheekwebsite www.liemersbibliotheken.nl wordt dagelijks 

geactualiseerd. Op onze site kunt u online reserveren, verlengen en uw 

persoonlijke gegevens raadplegen. Op e-mail vragen ontvangt u per 

omgaande een bevestiging en binnen drie werkdagen een antwoord. 

 De catalogus is via de website 24 uur per dag te raadplegen en in de 

vestigingen tijdens de openingsuren. 

 In alle  vestigingen is internet te raadplegen tegen een geringe 

vergoeding. 

http://www.liemersbibliotheken.nl/
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 Indien u uw e-mailadres via de website of aan de servicebalie bekend 

maakt, kunt u zich gratis abonneren op onze digitale nieuwsbrief. 

 

 

Uw mening telt! 
 

Onze servicenormen worden regelmatig aangepast aan nieuwe eisen en 

inzichten. Uw mening over onze normen maar ook over andere aspecten van onze 

dienstverlening spelen daarin mee.  

 

Wij benadrukken dan ook dat wij voor het behalen van de beschreven service 

normen mede afhankelijk zijn van uw medewerking. 

 

U kunt daartoe uw suggesties, opmerkingen en klachten indienen aan het 

servicepunt in iedere vestiging,  schriftelijk of per e-mail sturen aan het 

secretariaat van De Bibliotheek Liemers onder vermelding van uw naam, adres, 

telefoonnummer (en e-mailadres). U ontvangt binnen drie werkdagen na 

ontvangst een bevestiging en binnen twee weken een antwoord. 

 

Het adres is: secretariaat De Bibliotheek Liemers, De Hooge Bongert 1, 6903 DA  

Zevenaar , tel. 0316 523819, of mail naar secretariaat@liemersbibliotheken.nl. 

 

Wij wensen u veel leesplezier toe! 

 

 

Namens de directie en alle medewerkers. 
 

 

mailto:secretariaat@liemersbibliotheken.nl

