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1. Missie en visie

De CBB heeft als doelstelling om op basis van de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging 
van de Drie Formulieren van Enigheid te voorzien in de behoefte aan lectuur en informatie bij 
blinden, slechtzienden, alsmede bij anderszins gehandicapten die zijn aangewezen op een 
aangepaste vorm van lectuurvoorziening.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding van een christelijke bibliotheek en 
het uitgeven van publicaties met gebruikmaking van die communicatiemiddelen en technische 
apparatuur en alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. (Artikel 3 
en 4 van de statuten.)

De CBB gaat uit van het principe dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag vormen 
om volwaardig deel te kunnen nemen aan het kerkelijk en maatschappelijk leven in al haar 
facetten. Ook mag een leesbeperking er niet toe leiden dat gebruikers extra kosten moeten maken
om toegang te krijgen tot lectuur. Alle lectuur die voor zienden beschikbaar is, moet - voor zover 
daarvoor voldoende financiële middelen zijn - ook toegankelijk zijn voor mensen met een 
leesbeperking. De CBB richt zich daarbij met name op het protestants-christelijke volksdeel.

2. Overzicht actiepunten 2013 t/m 2016

ACTIEPUNTEN 2013

Beleidsterrein Actiepunten

Personeel en organisatie Uitvoering jaarlijkse functioneringsgesprekken met 
medewerkers met inventarisatie van opleidingswensen

  Deskundigheidsbevordering (voornamelijk intern) van
  medewerkers en vrijwilligers

Werving en opleiding van personeel met 0-uren contracten voor 
extra werkzaamheden (projecten)

Onderzoek nieuwe mogelijkheden om vrijwilligers te werven 

ICT, automatisering en innovatie Ontwikkeling van een eigen geïntegreerd administratiesysteem 
(koppeling productie-administratie en financiele administratie, 
ontwikkelingen geautomatiseerde bedrijfscijfers)

Overgang productie naar daisy-xml / ZedAi

Voorlichting Deelname aan SIOB-project 'Groter Bereik'

Productie Productie identiteitgebonden uitgaven

Jaarlijks prestatiecontract met SIOB evalueren en bijstellen

CBB gecertificeerd maken en houden
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ACTIEPUNTEN 2014

Beleidsterrein Actiepunten

Personeel en organisatie Uitvoering jaarlijkse functioneringsgesprekken met 
medewerkers met inventarisatie van opleidingswensen

  Deskundigheidsbevordering (voornamelijk intern) van
  medewerkers en vrijwilligers

Werving en opleiding van personeel met 0-uren contracten voor 
extra werkzaamheden (projecten)

Werving vrijwilligers op nieuwe mogelijkheden op basis van 
uitkomsten onderzoek

ICT, automatisering en innovatie Verdere ontwikkeling van een eigen geïntegreerd 
administratiesysteem (koppeling productie-administratie en 
financiele administratie, ontwikkelingen geautomatiseerde 
bedrijfscijfers)

Ontwikkeling van een eigen streaming faciliteit

Overgang productie naar daisy-xml

Ontwikkeling van nieuwe opname-tools

Voorlichting Deelname aan SIOB-project 'Groter Bereik'

Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek naar 
eigen voorlichtingsbeleid

Productie Productie identiteitgebonden uitgaven

Gebruikersonderzoek over uitbreiding identiteitgebonden 
collectie

Jaarlijks prestatiecontract met SIOB evalueren en bijstellen

CBB gecertificeerd maken en houden

ACTIEPUNTEN 2015 EN 2016

Voor 2015 en 2016 gelden dezelfde actiepunten als voor 2013 en 2014 met daarbij de opmerking 
dat voor elk jaar geldt dat het beleidsplan en de actiepunten worden geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld.

3. Operationeel jaarplan

De directie en het Management Team stellen voor elk jaar een operationeel jaarplan op. In dit 
plan worden de actiepunten nader uitgewerkt.
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4. Begroting

De directie en het MT stellen voor elk jaar een begroting op welke vervolgens door het bestuur 
wordt vastgesteld. De begroting is aanwezig bij de directie en het MT.

5. Organisatieschema

Het hoogste orgaan binnen de Vereniging CBB wordt gevormd door de ledenvergadering. De 
leden van de Vereniging komen tweemaal per jaar bijeen. Iedereen die de doelstelling van de 
CBB onderschrijft kan lid worden van de Vereniging. Een lidmaatschap is geen voorwaarde om 
gebruik te maken van de diensten van de CBB. 
De ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur. De bestuursleden worden voor een 
periode van vier jaar benoemd. Deze termijn kan tweemaal verlengd worden. Het bestuur bestaat
uit minimaal vijf leden van wie minimaal één afkomstig is uit de doelgroep van blinden en 
slechtzienden.

Het bestuur benoemt de directie. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken binnen de organisatie en het financieel beheer binnen de grenzen van de door het bestuur 
vastgestelde begroting.

De organisatie bestaat verder uit de stafafdeling automatisering, het directiesecretariaat, twee 
productie afdelingen en een afdeling financiële en algemene zaken. 
Schematisch ziet de organisatie er als volgt uit:
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6. Primaire processen

Voor het omzetten van lectuur in aangepaste leesvormen, beschikt de CBB over twee 
professionele en goed geoutilleerde productie-afdelingen en een groot aantal deskundige en 
gespecialiseerde productiemedewerkers. Er wordt voortdurend tijd en energie gestoken in het 
verder automatiseren en digitaliseren van de productie- en reproductieprocessen. Hierdoor is de 
CBB in staat op een snelle en efficiënte wijze lectuur in elke gewenste leesvorm om te zetten.

6.1 Afdeling Tekst

Op de afdeling Tekst worden de productie, reproductie en distributie van lectuur in braille, in 
grootletter en in digitale vorm (op diskette of via email/internet) verzorgd. De doorgaans digitale 
tekstaanlevering en efficiënte werkwijzen zorgen ervoor dat de omzetting in aangepaste 
leesvormen zeer soepel verloopt. De volledig geautomatiseerde braillestraten zorgen ervoor dat 
de reproductie en distributie van lectuur op een moderne en efficiënte wijze plaatsvinden.

6.2 Afdeling Audio

De afdeling audio zorgt voor de productie, reproductie en distributie van lectuur in gesproken 
vorm. Voor het inlezen van de teksten wordt gebruik gemaakt van de inzet van honderden 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers lezen de teksten in in één van de studio's van de CBB in Ermelo, 
Sneek en Zeist of thuis op een TLD. Alle opnamestudio's en TLD's zijn volledig gedigitaliseerd.
Voor de reproductie van de ingesproken lectuur maakt de CBB gebruik van robot-gestuurde 
digitale reproductiesystemen. Deze systemen kunnen niet alleen via netwerkverbindingen 
aangestuurd worden, maar ook stand-alone werken. Hierdoor is de kans op uitval door storingen 
tot nagenoeg nul gereduceerd, blijft het hele reproductieproces relatief eenvoudig en dus goed 
beheersbaar en is de continuïteit van het werk gewaarborgd.

6.3 Ondersteunende processen

Aan de ondersteunende processen wordt inhoud gegeven door de medewerkers van de afdeling 
financiële en algemene zaken, het directiesecretariaat en de afdeling automatisering. Door de 
nieuwe technische mogelijkheden en ICT-ontwikkelingen die elkaar in een snel tempo opvolgen, 
wordt de rol van interne en externe automatiseringsdeskundigen de komende jaren naar alle 
waarschijnlijkheid nog belangrijker.
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