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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2016. We kijken trots,
tevreden en blij terug op een mooi en intensief
jaar. Intensief onder andere vanwege het feit dat
we een verwacht negatief financieel resultaat
door extra inspanningen en aanpassingen hebben
omgebogen naar een positief financieel resultaat,
door meer leden, meer uitleningen, meer bezoekers,
drie nieuwe Bibliotheek op School locaties én 12
projecten waarvan 9 nieuw in 2016. Tevens een
mooi jaar omdat we ook in Reeuwijk uitkijken naar
een gerenoveerd, heringericht en verduurzaamd
pand, we plannen voor nieuwbouw in Moerkapelle

hebben kunnen maken en vanwege alle mooie
netwerken en samenwerkingen die we lokaal en
regionaal zijn aangegaan.
Het bestuur is dankbaar voor de inspanningen die
alle medewerkers week in, week uit verrichten.
Zonder hun enorme inzet zouden we niet kunnen
staan waar we nu staan.
In 2017 vieren wij dat de Bibliotheek De Groene
Venen in haar huidige vorm 10 jaar bestaat. Een
mooie mijlpaal die we met alle medewerkers,
vrijwilligers en met onze leden vieren.

Wethouder aan het woord
“In veel van mijn toespraken als wethouder benadruk ik het belang van lezen en schrijven. Hiermee kunnen we
niet alleen laaggeletterdheid voorkomen, het vergroot ook de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Onlangs werd in de media het belang van begrijpend lezen nog weer eens met klem onder de aandacht gebracht, juist in onze gedigitaliseerde wereld. Lezen is dus heel belangrijk!
De bibliotheek van nu is zoveel meer dan boeken alleen, maar het begint toch echt met letters, klanken, woorden, met taal!
Bibliotheek De Groene Venen bestaat nu 10 jaar en is uitstekend
in staat geweest mee te bewegen in tijden van veranderingen en
nieuwe uitdagingen. Veranderingen worden je ook wel eens opgelegd of je nu wilt of niet.
Ik besef dat de gemeentelijke fusie ook van onze maatschappelijke organisaties iets heeft gevraagd. Voor het bibliotheekwerk betekende het harmoniseren naar een basisvoorziening, weliswaar
met minder vierkante meters maar gelukkig wel in ieder dorp van
Zuidplas een eigen moderne bieb. In Moerkapelle en Moordrecht
zit de bieb in een school, in Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den
IJssel ga je voor de bibliotheek naar dorpshuis Swanla en de Batavier.
Inwoners van Zuidplas, jong of oud, ik zou jullie willen uitnodigen
om je eigen dorpsbieb wekelijks te bezoeken. Of het nu gaat om
het lenen van allerlei bibliotheekmateriaal, voor jezelf of de (klein)
kinderen, het volgen van een cursus, of gewoon om neer te strijken
en andere inwoners te ontmoeten: de bieb verruimt je blik!
Alle vrijwilligers en het personeel van Bibliotheek De Groene Venen wil ik van harte feliciteren met het 10 jarig
jubileum en bedanken voor jullie inzet voor de eigentijdse bibliotheeklocaties in onze dorpen.”
Rik van Woudenberg, wethouder gemeente Zuidplas
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1. Organisatie en bedrijfsvoering
In 2016 werd het beleidsplan 2016 - 2018 vastgesteld. De Bibliotheek verandert gestaag van een Biblio-

theek gericht op het uitlenen van boeken naar een brede Bibliotheek. De dienstverlening richt zich op de
persoonlijke ontwikkeling van inwoners in het werkgebied. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en de
bedrijfsvoering van de Bibliotheek.

Meerjarenbeleidsplan vastgesteld
In de laatste maanden van 2015 is aan de hand van
het INK model en de A3 methodiek gewerkt aan de
basis van een nieuw beleidsplan.
Een missie, visie en kritische succesfactoren
werden vastgesteld en dienden als basis voor de
negen INK velden. Op basis van deze gegevens
is een meerjarenbeleidsplan geschreven voor de
jaren 2016-2018.
Extra financiering
De nieuwe projecten waren mede mogelijk door
aanvullende financiering van het rijk, gemeenten
en fondsen. Zo ontvingen we bedragen van fondsen
voor de VoorleesExpress, WEB gelden voor nonformele volwasseneducatie en een bijdrage via de
Koninklijke Bibliotheek voor de infrastructuur voor
de producten in het kader van de samenwerking met
de Belastingdienst. Van de Gemeente Waddinxveen
ontvingen we een bijdrage voor de implementatie
van de Formulierenbrigade. Van de gemeente
Zuidplas ontvingen we een extra bijdrage voor Puk
en Ko, een project voor de vroeg- en voorschoolse
educatie. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelde
een bijdrage beschikbaar voor de implementatie van
de Bibliotheek Op School in Reeuwijk- Brug en hielp
bij de verhuizing en de tijdelijke locatie in de Ark.
De gemeente Zuidplas startte in 2016 met de
Beleidgestuurde Contract Financiering (BCF)methode. De Bibliotheek kan in 2017 nog gebruikmaken van de subsidieovereenkomst 2014-2017, en
zal haar eerste aanvraag met behulp van BCF voor
2018 in het voorjaar van 2017 opstellen en indienen.
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Het personeelsbestand groeit
De organisatie heeft in 2016 26 medewerkers
met een arbeidsovereenkomst (13,6 Fte). Er is
helaas al geruime tijd sprake van een hoog (niet
werkgerelateerd) ziekteverzuim. Om dit verzuim op
te vangen is gebruik gemaakt van inhuur extern en
van min-max contracten met een bepaalde looptijd.
Bij de Bibliotheek is een groeiend aantal vrijwillige
medewerkers betrokken. Eind 2016 gaat het zelfs
om ca. 220 medewerkers die of in de directe
dienstverlening of via projecten uiteenlopende
werkzaamheden voor de Bibliotheek verrichten. In

Nieuwerkerk aan den IJssel zijn er tevens  vrijwillige
medewerkers in het kader van participatie voor de
Bibliotheek werkzaam. Zij verrichten met name
facilitaire werkzaamheden en worden ingezet in
de horeca van de Batavier.
Met en voor de vrijwillige medewerkers is in 2016
het vrijwilligersbeleid vernieuwd en vastgesteld.
In 2017 zal het HRM beleid vernieuwd worden.
Afhechting Bibliotheek Boskoop
De afhechting van de subsidierelatie met
de gemeente Alphen aan den Rijn is met de
vaststelling van de subsidie 2015 een feit. Eind
december is tevens de huurovereenkomst met
Ahold ontbonden. In maart is door Bibliotheek
Rijn en Venen een nieuwe Bibliotheekvoorziening
geopend in Boskoop. Ca. 1500 leden hebben hun
lidmaatschap bij de Bibliotheek De Groene Venen
gehandhaafd. Zij maken nu onder andere gebruik
van de Bibliotheek in Waddinxveen. De toename
van bezoekers, uitleningen en leden geeft een
grotere druk op de openingstijden, de collectie en
het personeel van deze vestiging.
De Bibliotheek als partner gemeenten
De Bibliotheek ondersteunt het gemeentelijk
beleid en is actief op verschillende beleidsterreinen
van de gemeenten: Werk en Inkomen, Cultuur,
Jeugd- en ouderenbeleid, Participatie en Welzijn.
De Bibliotheek werkt nauw samen met andere
instellingen en stichtingen om hier vorm en inhoud
aan te geven. Om de rol van de Bibliotheek bij de
bestuurders van de gemeenten voor het voetlicht
te brengen is ook regelmatig contact gezocht met
verschillende wethouders, colleges en raadsleden.
In Nieuwerkerk aan den IJssel werd de raad
uitgenodigd voor de opening van de nieuwe
Bibliotheek in de Batavier. Voorafgaand aan de
openingshandeling werd de raad op een ludieke
manier geïnformeerd over de rol, functie en taken
van de Bibliotheek.
Wethouders lazen voor, openden de Jeugdbibliotheek, de Bibliotheken op scholen, de
Formulierenbrigade en het project Ontmoeten in
de Batavier. Zij waren gastspreker bij de Walk&Talk,
deelden certificaten uit aan deelnemers Klik&Tik of

Digisterker en vierden de feestelijke afsluiting van
het eerste seizoen van de VoorleesExpress mee.
De Bibliotheek als netwerkpartner van lokale
organisaties
Er zijn netwerken waar de Bibliotheek al van
oudsher actief in participeert: zoals VVE en met het
primair onderwijs. In Nieuwerkerk is onze rol daarin
nog nieuw. Met de introductie van het programma
Puk & Ko spelen we vanaf 2016 ook hier een actieve
rol in de vroeg- en voorschoolse educatie.
In Waddinxveen participeert de Bibliotheek actief
in het Cultuurnetwerk door het organiseren van
cultuurcafé bijeenkomsten met stichting Vonk.
Daarnaast is de Bibliotheek betrokken bij netwerk
overleggen en bijeenkomsten in het kader van het
Sociale Domein: van preventie tot schuldsanering
(Bodegraven-Reeuwijk), BOT overleg Waddinxveen,
Ontmoeten in de Batavier (Zuidplas). De rol die de
Bibliotheek in deze netwerken vervult varieert van
informatie verstrekken over de mogelijkheden en
de producten die de Bibliotheek heeft tot initiatief
nemen, actieve betrokkenheid en een actieve
partner zijn. Met de realisatie van het Taalhuis
zal de Bibliotheek een actieve rol hebben in het
ontsluiten van het Taalnetwerk dat er lokaal (en
regionaal) is en de verschillende netwerken op
elkaar aansluiten.

Netwerk Bibliotheken
De Bibliotheek maakt deel uit van het netwerk van
Nederlandse Openbare Bibliotheken. De Bibliotheek
is onderdeel van het Bibliotheeknetwerk Zuid
Holland (Bozh), en maakt gebruik van diensten,
producten en ondersteuning van ProBiblio, de
provinciale serviceorganisatie voor Bibliotheken.
In 2016 organiseerde de BOZH o.a. een studiereis
naar Birmingham en een leergang innovatie
bij Universiteit Nyenrode. ProBiblio voerde een
onderzoek uit naar Laaggeletterdheid in het
werkgebied van de Bibliotheek De Groene Venen
en ondersteunt de bibliotheek in zaken die
voortvloeien uit privacy wetgeving. In 2016 is het
landelijk lenen een stap verder gebracht. Na een
tussenstap waarbij gastlenen mogelijk was is per 1
januari 2017 landelijk lenen beschikbaar gekomen.
De Bibliotheek werkt nauw samen met de Bibliotheek Krimpenerwaard, Gouda en Bibliotheek aan
den IJssel.
Ondernemingsraad
Door diverse omstandigheden hebben de leden
van de OR aangegeven hun werkzaamheden per
1 juli te willen stoppen. Diverse oproepen onder
het personeel hebben helaas niet geleid tot een
nieuwe Ondernemingsraad of andere vorm van
medezeggenschap. Medezeggenschap wordt nu
op een meer thematische wijze vormgegeven.

Wethouder aan het woord
“Jong geleerd, oud gedaan!
De Bibliotheek De Groene Venen bestaat 10 jaar. Vanaf deze plaats wil ik de
bibliotheek en alle medewerkers en vrijwilligers van harte feliciteren. Onze
samenleving is in beweging en voor de bibliotheek is heel veel veranderd. Velen
van ons zijn opgegroeid zonder computer, zonder 50 TV-zenders, zonder mobiele
telefoon en zonder internet. Lezen leerde je op school, je ouders lazen voor bij het
naar bed gaan en 1 keer per week ging je naar de bieb om boeken te lenen. Als je
een werkstuk of spreekbeurt wilde voorbereiden, haalde je in de bieb in allerlei
boeken je informatie op. En veel mensen lazen hier hun krant of favoriete tijdschrift.
De tijden zijn veranderd. De rol van de bibliotheek verandert. We halen tegenwoordig overal onze informatie
vandaan. De vraag is niet meer hoe we aan informatie komen, maar hoe we deze informatie ordenen.
Daarbij zijn taal en de vaardigheden om met taal om te gaan van essentieel belang. Een goede ontwikkeling
en beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal voor een goede opleiding en loopbaan. Daarom heeft de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de Groene Venen beleid ingezet om de bieb naar de basisschool te brengen.
Breng de boeken waar onze kinderen leren lezen. De Groene Venen zet ook in op taalontwikkeling van mensen
met een taalachterstand. Daarnaast helpt de bibliotheek mensen wegwijs te worden in onze digitale wereld.
Omdat taal belangrijk is. Omdat lezen belangrijk is. Voor nu en voor later. Investeren in onze kinderen, betaalt
zich later uit. Jong geleerd, oud gedaan!”
Dirk-Jan Knol, Wethouder
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2. Huisvesting en spreidingsbeleid
In de afgelopen twee jaar zijn bijna alle bibliotheekvestigingen verhuisd en daar waar mogelijk in

multifunctionele gebouwen ondergebracht. De nieuwe inrichting en uitstraling is modern en eigentijds. De
retailformule is geïmplementeerd. We zijn trots op en blij met het feit dat we dit hebben kunnen realiseren.
Multifunctionele gebouwen
De huisvesting in multifunctionele gebouwen als
het Evertshuis, Cultuurhuys de Kroon, Swanla en
Het Turfhuis geeft naast de mogelijkheden van
het gebouw onder andere meerwaarde door de
samenwerking intern, het uitbestede beheer én
de mogelijkheid om meer uren open te zijn. In
de vestigingen in Bodegraven en Waddinxveen
zijn de uitgebreide openingstijden ook in de
zomervakantie mogelijk gebleken.
“Ik doe zeker volgend jaar weer mee, ik word
er ZO blij van.”

Waddinxveen
Een volwaardige Bibliotheek voor alle leeftijden
en doelgroepen, waar de meerwaarde van de
samenwerking met de partners in het Cultuurhuys
(Stichting de Kroon, Stichting Vonk en Stichting
Vrijwilligerswerk Waddinxveen) onder andere
in activiteiten én het bereik van inwoners tot
uitdrukking komt. In 2016 hadden we meer
bezoekers, meer leden en een breed scala aan
activiteiten.

Zuidplas
In de gemeente Zuidplas is een netwerk aan
bibliotheekvoorzieningen. Naast een volwaardige
Bibliotheek in de Batavier, is in elk dorp een vorm
van Bibliotheek aanwezig. In de Batavier geeft
de Bibliotheek invulling aan de dorpshuisfunctie
door openstelling van de ontmoetingsruimte,
samenwerking met partners en incidentele- en
structurele verhuur van ruimten.
In Moerkapelle wordt een nieuw schoolgebouw
voorbereid waarin de Bibliotheek (2019) wordt
gehuisvest. Hiervoor is een eerste inrichtingsplan
opgesteld.

Bodegraven - Reeuwijk
Om actieve leesbevordering zo dicht mogelijk bij de
doelgroep te brengen én om in de oorspronkelijke
bibliotheek ruimte te creëren voor het Huis van
Alles en Blooms is in Reeuwijk de jeugdcollectie
naar de Oude Tol verhuist. In deze Brede School
is een Bibliotheek op School / jeugdbibliotheek
gerealiseerd. Na de eerste maanden blijkt dat
meer kinderen nu lid zijn van de Bibliotheek en dat
er nog meer geleend en gelezen wordt dan in de
oude situatie. De Jeugdbibliotheek is momenteel
op twee momenten per week buiten schooltijden
geopend. Ook kinderen die geen leerling van de
twee basisscholen zijn kunnen dan, eventueel met
ouder/verzorger, van de Bibliotheek gebruik maken.
Om het bibliotheekgebouw grondig te renoveren
en duurzaam te maken is de Bibliotheek
voor jongeren en voor volwassenen tijdelijk
ondergebracht in kerkgebouw de Ark. Begin 2017

Collectie
De totale collectie van de Bibliotheek is in
vergelijking met het vorige jaar gekrompen met
ruim 21.000 banden.
Dit heeft te maken met het sluiten van de vestiging
in Boskoop en met het verhuizen van de vestiging
in Reeuwijk naar de tijdelijke locatie.
In Reeuwijk is de collectie gesplitst in een collectie
voor MFA de Oude Tol en collectie voor het Huis
van Alles in Reeuwijk-Brug. De collectie in de Oude
Tol is bestemd voor de Bibliotheek op school en het
dorp en omvat boeken voor kinderen van 4 tot 12
jaar met een kleine aanvulling voor peuters.
Ter aanvulling op de programmering is voor
de collectie ‘Lees en Schrijf’ een extra aankoop
gedaan van ondersteunend materiaal voor het
leren van Nederlands. Dit jaar zijn voor het eerst
ook taalspellen aangeschaft. Speelleermaterialen
worden met name ingezet bij de VoorleesExpress.

Voorlezer VoorleesExpress Waddinxveen

6

wordt het Huis van Alles met daarin de nieuwe
Bibliotheek in gebruik genomen.
De Bibliotheekvoorziening in de Huizen van Alles
komt vooral tot uiting in programmering. Dit vindt
in samenwerking met SAM en de programmaraden
plaats. Zo brengen we het bibliotheekwerk dichter
bij de inwoners in de dorpen. Voor het lokaal
uitlenen van boeken wordt nog naar alternatieven
gezocht. In 2017 zal in Waarder een combinatie van
de Bibliotheek op School en de Bibliotheek voor
het dorp gerealiseerd worden. Iedereen is ook van
harte welkom in de Bibliotheek in Bodegraven. Een
volwaardige vestiging met ruime openingstijden.

3. Producten en diensten
De Bibliotheek geeft met haar producten en diensten invulling aan de kernfuncties zoals benoemd in de
Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WsOB). Het uitlenen van boeken (fysiek of digitaal) is nog altijd een
belangrijke rol van de Bibliotheek. Daarbij wordt echter in toenemende mate inhoud gegeven aan de kern-

functies gericht op het ondersteunen van inwoners (jong én oud) bij het verwerven en onderhouden van
Basisvaardigheden. Met als doel dat zij nog beter mee kunnen doen in de maatschappij.
Laaggeletterdheid en het Taalhuis
Laaggeletterdheid is ook in Nederland een groot
probleem. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen
de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3
miljoen Nederlanders die grote moeite hebben met
lezen en schrijven. Van de groep laaggeletterden is
tweederde van Nederlandse afkomst. 57% is vrouw
en 43% is man. Ongeveer 43% van de laaggeletterden
is werkeloos of inactief op de arbeidsmarkt.
Als ook de leeftijdsgroep 65+ wordt meegerekend,
dan is het percentage laaggeletterden nog veel hoger.
De Bibliotheek heeft een belangrijke rol bij het
terugdringen van laaggeletterdheid. Om deze rol
goed te kunnen vervullen is een overzicht van het
taalaanbod binnen de gemeenten van essentieel
belang. In de drie gemeenten is nog geen totaaloverzicht van het taalaanbod. Er is ook nog geen
plek/loket waar advies gegeven wordt over en
doorverwijzing wordt gedaan naar een passende
cursus op het gebied van taalverwerving en/of
basisvaardigheden. In de Bibliotheek ervaren wij
dat hier behoefte aan is en willen we graag deze
plek zijn. Daarnaast is er vraag naar een plek waar
de taalcoaches kunnen oefenen met vluchtelingen,
statushouders en inburgeraars. In Waddinxveen
en Zuidplas is er ook behoefte aan een organisatie
die de taalcoaches werft, schoolt en begeleidt. De
Bibliotheek wil deze rol graag op zich nemen. Om
deze nieuwe rol goed te kunnen vervullen is in alle
drie de gemeenten een subsidieaanvraag gedaan
voor het opzetten van een Taalhuis. Dit Taalhuis
omvat een fysieke plek met collectie voor de
doelgroep, een netwerk van taalaanbieders, aanbod
van cursussen en begeleiding van taalcoaches.
“Ik heb zelf een boek over striptekenen in de
klas, na de stripworkshop moet ik die altijd
tevoorschijn halen en staan de eerstvolgende
tekenlessen standaard in het teken van strips!”
Leerkracht na de workshop striptekenen van
Alex Turk

Projecten Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)
Ook in Nederland zijn er volwassenen die
de basisvaardigheden, die nodig zijn om te
participeren in de maatschappij, niet voldoende
beheersen. Met de aanvraag van WEBgelden is
binnen de arbeidsmarktregio Gouda financiering
gevonden voor een cursusprogramma non –
formele educatie voor volwassenen. Het gaat
hierbij vooral om een cursusaanbod voor taal- en
digitale vaardigheden.
Voor het jaar 2016 is in alle gemeenten een
activiteitensubsidie in het kader van deze
tijdelijke subsidieregeling ‘volwasseneneducatie’
toegekend. Het cursusaanbod 2016 omvat de
volgende projecten:
• Klik en Tik:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die niet of
nauwelijks ervaring hebben met een computer.
Er zijn drie onderdelen, Klik & Tik de Basis,
Klik & Tik het internet op en Klik & Tik sociale
media.
• Digisterker:
Werken met de e-overheid: De dienstverlening
van de overheid wordt steeds meer
gedigitaliseerd. Het programma Digisterker
richt zich op het bevorderen van het gebruik
van de e-overheid en het ondersteunen van
functionele digibeten.
• Leeskring voor laaggeletterden:
Deze leeskring is vooral bedoeld voor
volwassenen die moeite hebben met het lezen
van de Nederlandse taal.
• Videotraining ‘Jouw voorsprong op de rest’:
Een videotraining voor laagopgeleide en
laaggeletterde werkzoekenden. De deelnemer
werkt in een online omgeving aan zijn
sollicitatievaardigheden onder individuele
begeleiding in de Bibliotheek.
Bij alle projecten wordt samengewerkt met
diverse maatschappelijke partners op het gebied
van werving en toeleiding van deelnemers, het
gezamenlijk uitvoeren van programma’s, het
gezamenlijk bereiken van de doelgroep en het
faciliteren van de uitvoering.
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Uitgangspunt bij alle projecten is dat het
gemakkelijk bereikbaar moet zijn. Dicht bij huis. De
projecten worden gecoördineerd en begeleid door
de Bibliotheek. Bij de uitvoering van de projecten
helpen vele vrijwilligers om de deelnemers goed te
begeleiden.

zal het aantal deelnemers in 2017 veel hoger zijn.
Daarnaast zullen de cursussen zo dicht mogelijk
bij de inwoners worden geboden. In BodegravenReeuwijk zal dit zijn door zo veel als mogelijk
gebruik te maken van het netwerk van de Huizen
van Alles.

Met name bij de ‘Leeskring Makkelijk lezen’ wordt
samengewerkt met de ‘Stichting Lezen & Schrijven’
voor ondersteuning van dit project.

Mediawijsheid/mediacoach projecten
Naast de projecten in het kader van de WEB gelden
zijn ook andere trainingen op het gebied van
mediawijsheid gegeven. Te denken valt hierbij aan
E-book spreekuren, I-pad cursussen en het digitaal
inloop café. Daarnaast is in het najaar gestart met
het voorbereiden van de eerste Coderdojo.
De Bibliotheek De Groene Venen wil een bijdrage
leveren bij het digitaal vaardig maken van burgers.
Om dit goed te kunnen doen heeft een medewerker
de opleiding tot mediacoach gevolgd. Een tweede
medewerker gaat deze opleiding begin 2017 volgen
zodat een goed aanbod uitgevoerd kan worden
voor zowel volwassenen als jeugd.

In de eerste maanden van het jaar is vooral
ingezet op het opzetten van de trainingen, het
afsluiten van licenties, het werven en opleiden
van medewerkers en vrijwilligers die de projecten
begeleiden, het leggen van contacten en het
werven van deelnemers.
Na een eerste begin voor de zomervakantie zijn de
trainingen in het najaar echt van start gegaan.
Helaas is het aantal verwachte deelnemers dit
eerste jaar niet gehaald. Er is wel een netwerk
opgebouwd en er wordt enthousiast gereageerd
vanuit netwerkpartners op de projecten.
De webgelden zijn ook voor 2017 toegekend. Omdat
de verschillende cursussen nu goed georganiseerd
en gefaciliteerd zijn worden nu vanaf januari 2017
de cursussen ingepland en gegeven. Hierdoor

Belastingdienst
De Koninklijke Bibliotheek heeft een convenant
met de Belastingdienst getekend. Dit convenant
bestaat uit drie pijlers. De Bibliotheek zorgt voor:
• gratis toegang tot computers met internet;
• digivaardigheidscursussen (waaronder
Digisterker en Klik en Tik);
• ruimte voor spreekuren van maatschappelijke
dienstverleners ten behoeve van het
ondersteunen aan burgers bij het regelen van
hun belastingzaken.
De uitvoering van het convenant ligt bij de
plaatselijke bibliotheken. Ook de Bibliotheek
De Groene Venen participeert in dit project. De
cursussen zijn in alle gemeenten opgestart en

Wethouder aan het woord
“Hoewel ik een enorme boekenwurm ben, kom ik door mijn werk als wethouder
nauwelijks meer aan lezen toe. Datzelfde werk zorgt er echter voor, dat ik heel
regelmatig in de Bibliotheek kom zoals bijvoorbeeld bij de start van de CoderDojo, om
een praatje te houden bij de Walk & Talk, certificaten uit te uitreiken aan geslaagden
van de cursus Digisterker, of om voor te lezen aan peuters. De commissie Toekomst
Lokaal Bibliotheekbestel bracht onlangs een advies uit met de titel ‘De bibliotheek:
van boekenbewaarplaats naar vitale schakel’. Onze Bibliotheek is dat: een vitale
schakel in Waddinxveen.”
Brigitte Leferink, wethouder Kunst & Cultuur Waddinxveen
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de gratis toegang tot computers is geregeld. Het
faciliteren van spreekuren zal in de komende
periode worden onderzocht en gerealiseerd.
De Bibliotheek op School en Boekstart in de
Kinderopvang
De Bibliotheek wil bijdragen aan de doorlopende
leer- en leeslijn van 0 tot 12 jaar door het onderwijs
en voorschools onderwijs te ondersteunen op het
gebied van leesbevordering en mediawijsheid.
Om dit te bereiken is gekozen om aan te sluiten bij
de landelijke concepten de Bibliotheek op school
(dBos) en BoekStart in de Kinderopvang. In het
voorjaar is de Bibliotheek op School geopend op
de Prins Willem Alexanderschool in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Na de zomervakantie volgden
de basisschool de Venen en de basisschool de
Regenboog in Reeuwijk-Brug.
Daarnaast zijn voorbereidingen voor dBos in de
Bethelschool in Waddinxveen in gang gezet en
zijn er gesprekken over dBos met de Prins Willem
Alexanderschool in Waarder en basisschool de
Lelie in Driebruggen.
In het najaar van 2016 zijn ook de eerste serieuze
gesprekken gevoerd over BoekStart in de
Kinderopvang met de Boemel in Waddinxveen.
Vanaf januari 2017 is deze samenwerking van start
gegaan, in de loop van 2017 wordt dit concept
verder uitgerold.
“Het was een inspirerende workshop waar ik
zeker wat aan ga hebben.”
Deelnemer Social media bootcamp
VoorleesExpress Waddinxveen en Zuidplas
In Waddinxveen is in januari de VoorleesExpress
van start gegaan. Twintig weken lang lazen
vrijwilligers voor bij gezinnen thuis. In totaal
werden ruim 30 kinderen en hun ouders tijdens dit
project in aanraking gebracht met de Nederlandse
taal. De gezinnen werden een aantal keer in de
Bibliotheek uitgenodigd voor een rondleiding,
voorleesvoorstelling en diplomauitreiking. Een
deel van de ouders werd toegeleid naar één van de
andere projecten van de Bibliotheek. In 2017 hoopt
de VoorleesExpress 50 kinderen te helpen met hun
taalontwikkeling.
In Zuidplas kreeg de Bibliotheek in november
groen licht voor de start van de VoorleesExpress
Zuidplas. Werving van gezinnen en vrijwilligers
heeft in december plaatsgevonden. In januari 2017
zullen ook in Zuidplas de eerste kinderen thuis
worden voorgelezen.

Walk&Talk
In november is in de Batavier gestart met de
Walk&Talk, een maandelijkse netwerkbijeenkomst
voor werkzoekenden. Ook in Bodegraven en
Waddinxveen   krijgt iedereen die op zoek is
naar (ander) werk een
steuntje in de rug tijdens
deze bijeenkomsten, met
elke maand een ander
thema. Walk&Talk is een
intiatief van de Levende
Sollicitatiegids.
Formulierenbrigade
In september is in Waddinxveen de Formulierenbrigade van start gegaan. Tijdens wekelijkse
spreekuren kunnen mensen met vragen over
formulieren of brieven terecht bij een team van
vrijwilligers. De Formulierenbrigade is opgericht
in samenwerking met de gemeente Waddinxveen.
Kwadraad Maatschappelijk werk houdt haar
spreekuren in de Bibliotheek op tijden dat de
Formulierenbrigade aanwezig is.
Activiteiten met partners
De Bibliotheek maakt zich sterk voor een goede
samenwerking met lokale partners. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een aantal goed
bezochte activiteiten.
In 2016 heeft de Bibliotheek met samenwerkingspartner Boekhandel Burger drie avonden georganiseerd, verzorgd door Jan Brokken, Hugo Borst
en  oud Defensie baas Peter van Uhm. De lezingen
vonden plaats in de theaterzaal van Cultuurhuys de
Kroon en werden zeer enthousiast bezocht.
In Bodegraven organiseerde de Bibliotheek in
samenwerking met het Evertshuis een peutertheater, de laatste theatervoorstelling van Kees van
Kooten, een lezing van Charles Groenhuijsen over
de Amerikaanse verkiezingen en een interview
met Annejet van der Zijl. Verder vierden we de
100ste geboortedag van Fiep Westendorp met een
bezoek van de Fiepbus.

“Ik vind het echt heel fijn andere mensen
te ontmoeten die tegen dezelfde dingen
aanlopen als ik bij het zoeken naar werk. Als je
thuis op de bank zit voelt het alsof je er alleen
voor staat”
Deelnemer Walk&Talk Nieuwerkerk a/d IJssel
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4. Marketing/communicatie
De Bibliotheek, maatschappelijk hart van de
samenleving
Dat is de titel van het samen met de Bibliotheek
Krimpenerwaard geschreven marketingplan.
Focus in dit marketingplan ligt op de Bibliotheek
als partner in het sociaal domein. De Bibliotheek
voorziet in een plek waar mensen uit de
gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en zich
onderdeel kunnen voelen van die gemeenschap.
Door het organiseren van activiteiten, al dan niet
geïnitieerd door de Bibliotheek zelf, wordt breder
gebruik door leden en niet-leden gestimuleerd.
Hierbij is extra aandacht voor specifieke doelgroepen die aansluiting dreigen te missen in
onze maatschappij. De activiteiten worden zoveel
mogelijk georganiseerd in samenwerking met
lokale partners.

juist voorbeelden gegeven van andere functies
van de Bibliotheek voor een grote diversiteit in
doelgroepen.
In 2017 wordt deze landelijke campagne met een
plaatselijk accent verder uitgerold.
“Sinds jullie in de Kroon zitten vind ik het zo
gezellig en ben ik echt een avond uit.”
Bezoeker auteursavond
Ambities komende beleidsperiode
De Bibliotheek ondersteunt de ontwikkeling van
inwoners in het verwerven, onderhouden en
verdiepen van basisvaardigheden. Daarbij geven wij
prioriteit aan het helpen van de jeugd en kwetsbare
volwassenen bij het aanleren en verbeteren van de
basisvaardigheden taal, lezen én digitaal meedoen.
De Bibliotheek ziet kansen in de samenwerking met
andere culturele, maatschappelijke en educatie
instellingen en werkt hard aan netwerkvorming
waardoor de Bibliotheek in toenemende mate
invulling kan geven aan de ambitie die zij in het
beleidsplan heeft verwoord.

De Bibliotheek maakt je rijker
De Bibliotheek sluit aan bij landelijke marketingacties. In oktober is de actie ‘De Bibliotheek
maakt je rijker’ gestart. De kernboodschap van de
campagne is: “De Bibliotheek is een aantrekkelijke
en inspirerende plek waar je aan je persoonlijke
ontwikkeling kunt werken.”
Nog te veel Nederlanders zien de Bibliotheek vooral
als fysieke plek waar je boeken kunt lenen. De
campagne is bedoeld om de nieuwe positionering
‘partner in persoonlijke ontwikkeling’ stevig
neer te zetten. In de campagne worden dan ook
“Deze activiteit heeft ook mij als leerkracht
gemotiveerd om op een interactieve manier
de fantasie en creativiteit van de kinderen te
prikkelen. Ik zag hoe de kinderen genoten.”
Leerkracht van groep 4 over de workshop van
Marieke de Koning
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Daarnaast zal een Bibliotheek op School (dBos) in
zowel Waarder als Waddinxveen worden ingericht
en zullen mogelijk nieuwe locaties volgen. De
nieuwe huisvesting in Reeuwijk in het “Huis van
Alles” zal worden ingericht en geopend en worden
voorbereidingen getroffen voor de Bibliotheek in
de Nieuwe School in Moerkapelle.
Het Taalhuis zal in Zuidplas, Bodegraven en
Waddinxveen gestalte krijgen.
Het bestuur van de Bibliotheek zal in 2017
overgaan in een Raad van Toezicht. Hiervoor zijn
de voorbereidingen reeds in 2016 gestart. Hiermee
komt het bestuur van de Bibliotheek meer op
afstand te staan.

5. De Bibliotheek in cijfers
De Bibliotheek De Groene Venen:
8 Bibliotheken

4 Bibliotheken op School

26 Medewerkers (13,6 FTE)

220 Vrijwillige medewerkers

Bodegraven-Reeuwijk
B’graven

Reeuwijk

inwoners

19.796

13.945

openingstijden

24,5

15

leen&leesuren

(zelfbediening)

Gemeente Zuidplas
Jeugdbibl. W’veen
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22

Z’huizen Moordrecht Moerkapelle Totalen

26.534

21.580

7.090

8.401

4.395

31,5

19,5

21

19,5

4,5

6.954

1.760

1.357

1.374

178

18.177

26,2

8,1

19,1

16,4

4

17,9

244.047

64.618

42.718

45.007

7.107

628.459

108.475*

33.785

14.477

23.684

3.686

4.049

3.885

101.741

15

leden

4.717

1.465

% t.o.v. inwoners

23,8

13,1

uitleningen

180.841

40.544

bezoekers

Nieuwerkerk

372
3.577

13.317*

* januari t/m augustus

** totaal aantal bezoekers Cultuurhuys de Kroon
reserveringen
2014

16.644

4.634

16.808

2015

16.329

4.021

16.673

1.452

3.759

3.183

571

45.988

2016

17.948

3.792

21.285

3.903

3.764

3.711

714

55.153

2014

4.146

1.816

5.348

1.547

1.541

2015

4.286

1.646

5.766

1.166

1.437

1.471

133

15.905

2016

4.717

1.465

6.954

1.760

1.357

1.374

178

18.177

59.569

62.592

36

46.020

overzicht leden

372

14.398

overzicht uitleningen incl verlengingen
2014

167.388

71.898

235.648

2015

177.094

58.579

209.900

29.174

47.422

51.349

6.553

580.071

2016

180.841

40.544

244.047

64.618

42.718

45.007

7.107

628.459

3.577

597.095

(Uitleningen excl. dBos)

websitebezoek

51.288 unieke bezoekers

274.108 paginaweergaven

e-books

1.847 e-book accounts

31.592 uitleningen

volgers Facebook

500

volgers Twitter

1.350
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Onze Bibliotheken
◗ Bibliotheek Bodegraven
Bij Everts
Julianastraat 2
2411 CV  Bodegraven
T. 0172-522480
E. bodegraven@bibliotheekdegroenevenen.nl

◗ Bibliotheek Waddinxveen
Cultuurhuys De Kroon
Gouweplein 1
2741 MW  Waddinxveen
T. 0182-640572
E. waddinxveen@bibliotheekdegroenevenen.nl

◗ Bibliotheek Moordrecht
Brede school het Turfhuis
Oudersvrucht 5
2841 LN  Moordrecht
T. 0182-373014
E. moordrecht@bibliotheekdegroenevenen.nl

◗ Bibliotheek Zevenhuizen
Swanla
Burg. Klinkhamerweg 84d
2761 BJ  Zevenhuizen
T. 0180-638388
E. zevenhuizen@bibliotheekdegroenevenen.nl

◗ Bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel
Batavier
Batavierlaan 4
2912 SG  Nieuwerkerk aan den IJssel
T. 0180-229002
E. nieuwerkerkaandenijssel@
bibliotheekdegroenevenen.nl

◗ Bibliotheek Moerkapelle
OBS Keijzerschool
Beatrixlaan 3
2751 XT  Moerkapelle
T. 06-49593729
E. moerkapelle@bibliotheekdegroenevenen.nl

◗ Bibliotheek Reeuwijk
Van Staverenstraat 39
2811 TL  Reeuwijk
T. 0182-395528
E. reeuwijk@bibliotheekdegroenevenen.nl
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◗ Jeugdbibliotheek Oude Tol
p.a. Hooiweide 2
2811 JE  Reeuwijk
◗ www.bibliotheekdegroenevenen.nl

