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In� 2018� hebben� wij� als� Bibliotheek� wederom� veel�
bereikt� en� kunnen� we� terugkijken� op� een� actief�
jaar� waarin� wij� hebben� kunnen� bijdragen� aan�
persoonlijke�ontwikkeling�van�veel�inwoners!�Het�
overzicht�op�de�middenpagina�van�dit�jaarverslag�
geeft� u� een� indruk� van� de� aandachtspunten,� de�
activiteiten,� de� resultaten� en� het� bereik� van� de�
Bibliotheek�De�Groene�Venen�in�2018�en�daarnaast�
waar� nog� groeimogelijkheden� zijn.� Dit� alles� is�
mede� succesvol� door� de� enorme� inzet� van� alle�
medewerkers� van� de� Bibliotheek!� Daar� zijn� we�
enorm�trots�op.

De� Gemeenten� in� ons� werkgebied� zijn� in� het�
kader�van�de�monitor�op�de�wet�Stelsel�Openbare�
Bibliotheken� (2017)� opgevallen� en� als� grijze� vlek�
aangemerkt.� Niet� echt� een� mooie� boodschap� om�
dit�jaarverslag�mee�te�starten�maar�wel�de�situatie�

waarmee� we� dagelijks� geconfronteerd� worden.�
De� bijdrage� per� inwoner� die� de� Bibliotheek� als�
subsidie� ontvangt� is� in� de� provincies� (Noord-� en�
Zuid� Holland),� maar� ook� landelijk,� de� laagste�
gemeentelijke�bijdrage�voor�een�actieve�Bibliotheek-
organisatie.�

Door� aanvullende� subsidies� en� fondsen� heeft�
de� Bibliotheek� dit� jaar� toch� een� groot� aantal�
activiteiten� kunnen� organiseren.� Om� aan� de� wet�
te� kunnen� blijven� voldoen� zullen� er� aanvullende�
middelen� gevonden� moeten� worden,� ook� om�
sluiting�van�vestigingen�te�voorkomen.�Dit�was�ook�
de� boodschap� bij� de� kennismakingsgesprekken�
met� de� nieuwe� wethouders/portefeuillehouders�
in� de� drie� gemeenten.� Wij� rekenen� ook� in� het�
nieuwe�jaar�op�constructieve�samenwerking�met�
de�gemeenten.

Voorwoord

3

Op weg naar een nieuw beleidsplan
In�2019�wordt�het�beleidsplan�2020-2023�geschreven,�
met� de� in� 2018� opgestelde� drie� strategische�
doelstellingen� als� basis.� Deze� doelstellingen�
worden�met�Kritische�Prestatie�Indicatoren�(KPI’s)�
onderbouwd,� waardoor� het� beter� monitoren� van�
de�gestelde�doelen�mogelijk�wordt.��

Organisatieontwikkeling
De�Bibliotheek�De�Groene�Venen�is�een�organisatie�
in�ontwikkeling.�Om�zo�goed�mogelijk�in�te�kunnen�
spelen� op� veranderingen� in� de� maatschappij� en�

vragen�vanuit�het�werkgebied�is�het�nodig�gebleken�
de�structuur�van�de�organisatie�aan�te�passen.�Er�
wordt�steeds�vaker�projectmatig�gewerkt�en�deze�
manier�van�werken�vereist�een�flexibele�inzet�van�
medewerkers.

Per� gemeente� is� een� teamleider� benoemd� die� de�
gedelegeerde�leiding�heeft�over�de�in�die�gemeente�
aanwezige� Bibliotheken� (front� offices)� en� de�
medewerkers�die�daar�werken.�Hiermee�is�een�grote�
stap�gezet�in�het�lager�in�de�organisatie�neerleggen�
van�taken�en�verantwoordelijkheden.

Tegelijkertijd�is�er�hard�gewerkt�aan�een�duidelijke�
scheiding�en�benoeming�van�taken�en�verantwoor-
delijkheden� in� de� hele� organisatie.� Eén� en� ander�
heeft�geresulteerd�in�een�nieuw�organogram.

De�medewerkers�spelen�een�belangrijke�rol�in�het�
continu�verbeteren�van�de�organisatie.�Zij�worden�
extra� gestimuleerd� om� zaken� en� gewoonten�
kritisch� te� bekijken� en� voorstellen� uit� te� werken�
voor�verbeteringen.�Hierdoor�wordt�een�flinke�stap�
gezet�in�het�lager�neerleggen�in�de�organisatie�van�
een�stukje�regie�en�verantwoordelijkheid.

Strategie en beleid

“Op het moment dat je werkloos wordt valt 
een belangrijk deel van je sociale netwerk 

weg. Naarmate dit langer duurt kom je steeds 
meer in een isolement en valt professionele 

ondersteuning weg. Het structureel 
faciliteren van de mogelijkheid om met mede 

sollicitanten in contact te komen en blijven 
voorziet in een belangrijke behoefte.”

Deelnemer�Walk&Talk



COLLECTIE

635.500
uitleningen

133.062 
boeken/DVD/speelleermaterialen

46.537 
uiltleningen via 

de scholen

22.461 
E-book uitleningen

Missie/visie: De Bibliotheek stimuleert (digi)taalvaardigheid en draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid. Zij bevordert met haar 
basiscollectie het leesplezier. Samen met haar lokale partners vormt de Bibliotheek een inspirerende ontmoetingsplek waar (educatieve) 
activiteiten plaatsvinden ter ondersteuning van de ontwikkeling van basisvaardigheden van jeugd (0-13) en kwetsbare burgers.

DE BIBLIOTHEEK DE GROENE VENEN IN BEELD 2018

250 
vrijwilligers

(bijna 80% groei in 3 jaar)

Ruim € 1,7 miljoen 
inkomsten 

waarvan +/- 17%  
projectgelden

35 locaties 
voorschools aanbod, 
20 peuterspeelzalen 

Puk & Ko

11 scholen dBos 
2.573 leerlingen

18 groepen 
Nationale 

Voorleeswedstrijd
 Nationale Voorleesdagen 

voorleesontbijt en 
Peutertheater
350 bezoekers

VoorleesExpress 
Waddinxveen en Zuidplas: 
83 gezinnen, 54 voorlezers

Organisatieontwikkeling:
duurzame inzetbaarheid,

Continu Verbeteren,
sturing op strategische KPI’s

REALISEREN VAN EEN TOEKOMST-
BESTENDIGE BIBLIOTHEEK 

TAAL EN DIGITAAL

FINANCIEEL / WERK  
EN INKOMEN

38.850 
website-bezoekers

732 
App-gebruikers

17.928 leden 
(Ruim 17% lid)

Activiteiten en 
collectie wijk- en 

dorpsgericht samen 
met partners

9
Bibliotheken

Kernwaarden: 
 klantgericht
professioneel
toegankelijk

721

138 fysieke 
openingsuren  

per week

100

11 
Nieuwsbrieven naar 

6.535 abonnees 

Gratis wifi 
in vijf bibliotheken

Informatiepunt 
verkiezingen 

4 stembureaus
Collecties in verzorgingshuizen  

en in Huis van Alles Driebruggen

1.456

 CultuurPlatform Zuidplas 
CultuurCafé Waddinxveen

Programmaonderdeel  
maatschappelijke en  

culturele evenementen

Leestafels 
(met dag-, week-  

en maandbladen), 
studie & werkplekken

20 
gasten Nationale 

VoorleesLunch

Faciliteren van
24 Leeskringen 

6 Schrijversavonden 
met partners

343 deelnemers

ONDERSTEUNING VAN BASISVAARDIGHEDEN

A Z

STIMULEREN VAN ONTMOETING EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Volwassenen

FYSIEK EN DIGITAAL ZICHTBAAR 
MAKEN VAN DE BIBLIOTHEEK

Samenwerking  
met partners

€8,75 per inwoner 
(structureel excl. huisvesting), 

laagste in provincie 
(gemiddeld €15,95)

28 
medewerkers 

(15,5 FTE)

Week van de  
Alfabetisering: 
7 activiteiten 

141 deelnemers

291 taalvragers, 
32 nationaliteiten

108 
taalvrijwilligers, 

waarvan 46  
taalcoaches 1-op-1

Z
26 W

20

339 deelnemers 
trainingen 

digitale 
vaardigheden

De Bibliotheekwet (Wsob) en de  
5 kernfuncties: kennis & informatie,  
ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, 
ontmoeting & debat, kunst & cultuur

Raadsprogramma Bodegraven-Reeuwijk 2018-2022  
‘Samen Duurzaam Gezond’

Coalitieakkoord Waddinxveen 2018-2022  
‘Samen verantwoord vernieuwen’ en College-
programma 2018-2022 ‘Vernieuwing in Uitvoering’

Coalitieakkoord en Collegeprogramma 2018-2022 
‘Samen verder bouwen aan Zuidplas’

Samenwerking in de branche met Koninklijke 
Bibliotheek, Probiblio, VOB, Stichting Lezen & 
Schrijven, Bibliotheek Krimpenerwaard, etc. 

Lokale samenwerking met gemeente, VVE & primair 
onderwijs , cultuurpartners, welzijnspartners, 
Taalnetwerk, bedrijfsleven (boekhandel)

FYSIEK & ONLINE 
ZICHTBAAR COLLECTIELE
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316.438 
bezoekers
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3 Taalhuizen,
200 taalspreekuren

340 bezoekersNT1 aanbod, 

tra
in

in
g si

gnalere
n/

herk
ennen

  8-11% 
laaggeletterden 

16-65 jaar

TOEKOMSTBESTENDIGE BIBLIOTHEEK

3 cursussen 
voor  

laagtaalvaardige 
ouders

M
eer o

uder- 

betro
kkenheid

Wekelijks spreekuur  
Formulierenbrigade  

Waddinxveen
76 hulpvragers

Belasti
ngca

fés i
n  

elke gem
eente

 185 werkzoekenden 
Walk en Talk 

(30 bijeenkomsten) en 
Zoek Werk

Gro
ei in

 

klein
e kern

en

Wekelijks 15 taallessen 
en 4 meeleeskringen 

261 cursisten

DOORGAANDE LEES- EN LEERLIJN
Jeugd 0-13 jaar

449 
Boekstart  
koffertjes

955 deelnemers 
Coderdojo

M
aandelijk

s i
n 

elke gem
eente

6.423 
PO-leerlingen op 

38 van 40 scholen, 
20 lees/mediawijs 

programma’s

8 
locaties Boekstart  
in kinderopvang

 6 sc
holen per 

jaar e
xtra

41% in
woners 

eenza
am

 

waarv
an 8-1

1% ern
sti

g 

eenza
am

BR 18%

Z 13%

W 22%

Brains en Bravo: 
124 kinderen 

BSO-programma

Ta
alca

fés

https://www.instagram.com/biebdegroenevenen/
https://twitter.com/BDGV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/bibliotheekdegroenevenen/
https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/
https://www.linkedin.com/company/bibliotheek-de-groene-venen/
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De�basis�van�alle�dienstverlening�van�de�Bibliotheek�
ligt�in�de�frontoffice.�Daar�vindt�het�directe�contact�
met� onze� klanten� plaats,� daar� worden� klanten�
met� een� hulpvraag� doorgeleid� naar� projecten.� In�
de� frontoffice� is� ook� de� collectie� te� vinden.� Veel�
klanten� bezoeken� de� Bibliotheek� voor� het� lenen�
van�een�boek,�als�ontspanning�en�als�mogelijkheid�
zich�te�blijven�ontwikkelen.�Ook�de�deelnemers�aan�
verschillende�taaltrajecten�maken�gebruik�van�de�
collectie,�om�zoveel�mogelijk�te�kunnen�oefenen.

De� Bibliotheek� hecht� veel� waarde� aan� een� goede�
samenwerking� met� andere� organisaties� op� het�
gebied�van�educatie�en�het�sociaal�domein.�Samen�
met�partners�kunnen�de�doelgroepen�jeugd�(0-13)�
en��kwetsbare�burgers�beter�worden�bereikt�en�is�
het�effect�en�het�bereik�groter.
Om� te� onderzoeken� hoe� de� samenwerking� door�
onze� partners� wordt� ervaren� en� waar� kansen�
liggen� op� nieuwe� samenwerking,� is� een� partner-
tevredenheidsonderzoek�uitgevoerd,�in�de�vorm�van�
een� digitale� enquête� en� persoonlijke� gesprekken,�
gevoerd�door�een�onafhankelijk�onderzoeker.
In� 2019� worden� de� door� partners� aangegeven�
verbeterpunten�omgezet�in�acties.

Zorg en welzijn
De� Bibliotheek� is� gevraagd� deel� te� nemen� aan�
een� overleg� rond� onderbenutting� zorgtoeslagen.��
Andere� partners� in� dit� overleg� zijn:� Wadwijzer,�
gemeente� Waddinxveen,� sociaal� team,� Palet�
Welzijn.� Er� blijkt� grote� behoefte� aan� een� plek�
waar� ondersteuning� wordt� gegeven� bij� het�
aanvragen� van� toeslagen� en� het� invullen� van� de�
belastingaangifte.� Stichting� Vrijwilligerswerk�
Waddinxveen� heeft,� in� samenwerking� met� o.a.��
de� Bibliotheek,� een� belastingcafé� in� ontwikkeling�
(maart�2019).�De�vrijwilligers�van�de�Formulieren-
brigade�zullen�in�deze�nieuwe�dienstverlening�een�
rol�vervullen.�
In�Waddinxveen�participeert�de�Bibliotheek�in�een�
project�samen�met�Wadwijzer,�Stichting�Kwadraad�
en� de� Rotary.� Het� gaat� om� activiteiten� rondom�
zorg� en� welzijn.� Doel:� bestaande� activiteiten� en�

organisaties�verbinden�door�een�programma�rond�
maatschappelijk�relevante�thema’s�te�ontwikkelen�
en�om�deze�te�ontsluiten�voor�de�inwoners.
Daarnaast� participeert� de� Bibliotheek� in� een�
project� waarbij� WaddX,� diverse� serviceclubs� in�
Waddinxveen� en� de� gemeente� Waddinxveen�
een� vierdaagse� rondom� duurzaamheid� heeft�
georganiseerd�.�

Cultuur 
Zeven� culturele� organisaties� in� Zuidplas,� waar-
onder� de� Bibliotheek,� hebben� zich� samen� met�
gemeente� Zuidplas� verenigd� in� een� cultuur-
platform.�
In�Waddinxveen�organiseerde�de�Bibliotheek�samen�
met�Stichting�Vonk�tweemaal�het�Cultuurcafé.��
In� samenwerking� met� Dorpshuis� Swanla,� het�
Evertshuis� en� Cultuurhuys� de� Kroon� vonden� zes�
succesvolle�auteursbezoeken�plaats.
Op�15�december�initieerde�de�Bibliotheek�deelname�
aan� het� landelijk� Groot� Dictee� der� Nederlandse�
Taal.�Met�35�deelnemers�een�mooie�start!

Frontoffice

De Bibliotheek als samenwerkingspartner
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“Wat ontzettend goed dat dat hieruit een nog 
intensievere samenwerking [met het UWV] zal 
voortkomen. Ik hoef je denk ik bijna niet meer 

te vertellen dat ik erg enthousiast was... 
Dus ik zou zeggen... ga zo door! Mijn 

complimenten voor zowel de medewerkers 
van de bibliotheek als voor de medewerkers 

van het UWV, die allen veel moeite en 
energie steken in de bijeenkomsten voor ons 

werkzoekenden.”

Deelnemer�Walk&Talk
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Het�Taalhuis�is�in�de�drie�gemeenten�in�een�korte�
tijd� enorm� gegroeid.� Na� een� aanloopperiode� ligt�
de�focus�nu�op�het�stroomlijnen�van�de�bestaande�
activiteiten.�In�drie�gemeenten�zijn�taalspreekuren.
De� taallessen� worden� steeds� meer� verfijnd.�
Cursisten�worden�opnieuw�getoetst�en�ingedeeld�
op� taalniveau.� De� leeskringvrijwilligers� hebben�
een� Leeskring-training� van� Lezen� &� Schrijven�
gevolgd,�waardoor�er�een�inhoudelijke�verbetering�
is�gerealiseerd.�
De� volgende� stap� is� het� uitbreiden� van� onze�
activiteiten.�Er�worden�taallessen�op�verschillende�
dagdelen� ingepland.� In� Nieuwerkerk� zijn� er�
nu� taallessen� op� dinsdag� én� donderdag� en�
in� Bodegraven� op� maandag� én� woensdag.� In�
Waddinxveen� start� wegens� grote� vraag� begin�
2019�een�tweede�groep.�

In�2019�wil�de�Bibliotheek�zich�meer�gaan�richten�
op� de� NT1’ers.� Hiervoor� zal� een� parallel� aanbod�
moeten�worden�ontwikkeld.�Om�dit� te� realiseren�
is�een�aanjaag�subsidie�aangevraagd�bij�Stichting�
Lezen� en� Schrijven� en� wordt� ook� slim� gebruik�
gemaakt� van� contactpersonen� binnen� het�

netwerk.� In� drie� gemeenten� heeft� het� Taalteam�
voor� het� sociaal� team� een� training� signaleren� en�
doorverwijzen�laaggeletterdheid�verzorgd.
De� impact� van� deelname� aan� de� verschillende�
taalactiviteiten�is�groot.�Zo�zijn�vijf�deelnemers�van�
de� zomerschool� in� Nieuwerkerk� naar� aanleiding�
van�een�themabijeenkomst�over�vrijwilligerswerk�
daadwerkelijk� met� vrijwilligerswerk� gestart� om�
nog� meer� taalervaring� en� werkritme� op� te� doen.�
Eén� van� deze� deelnemers� heeft� inmiddels� een�
betaalde� baan� gevonden.� Een� super� mooi� én�
concreet� resultaat� door� de� zomerschool!� In� 2018�
is�behalve�in�Nieuwerkerk�ook�in�Waddinxveen�en�
Bodegraven-Reeuwijk� de� zomerschool� opgezet.�
Zo� biedt� de� Bibliotheek� de� taalleerders� ook� in� de�
vakantie�thematische�oefenmomenten,�waardoor�
de� cursisten� tijdens� hun� zomervakantie� hun�
taalniveau�op�peil�houden.
Kers� op� de� taart� van� het� Taalhuis� dit� jaar:� er�
verscheen� een� pareltje� van� een� boekje,� Levende�
verhalen.� Tien� immigranten� vertellen� hierin�
openhartig� hun� verhaal.� Het� project� is� mede�
mogelijk� gemaakt� door� de� inzet� van� vrijwillige�
schrijvers�en�fotografen.�

(Digi) Taalhuis 

de Bibliotheek op School (dBos)
In�Waddinxveen�is�een�tweede�dBos�geopend,�op�
basisschool� Kleurrijk.� Inmiddels� is� op� elf� scholen�
in� het� werkgebied� een� dBos� gerealiseerd.� Voor�
2019� staan� weer� nieuwe� Bibliotheken� op� School�
in� de� planning,� o.a.� op� Basisschool� De� Terp�
(Nieuwerkerk),�Da�Costaschool�(Bodegraven)�en�de�
Dick�Brunaschool�(Waddinxveen).

Boekstart in de Kinderopvang
Met�het�programma�Boekstart�in�de�Kinderopvang�
krijgt� het� voorlezen� een� structurele� rol� binnen�
de� peuterspeelzaal� of� in� het� kinderdagverblijf.�
Dit� jaar� zijn� vijf� pedagogisch� medewerkers� van�
kinderdagverblijven� door� onze� leesconsulenten�
opgeleid�tot�leescoördinator.�
Dit� is� voor� vier� peuterspeelzalen� en� kinderdag-
verblijven� een� nieuwe� stap� in� de� samenwerking�

in� het� kader� van� dit� programma.� Inmiddels� is�
het�aantal� locaties�Boekstart� in�de�Kinderopvang�
gegroeid�naar�acht.

Doorgaande leerlijn

“De training ‘Interactief 
voorlezen’ wordt 
nog volop door mij 
toegepast.

Mijn zoon Daniël 
was een echt 
dierenkind en de 
kipjes, geitjes en koe liggen nog steeds in de 
doos; alle kinderen vinden ze heel leuk.”

Voorlezer�VoorleesExpress
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De Bibliotheek in cijfers
De Bibliotheek De Groene Venen:
9�Bibliotheken
10�Bibliotheken�op�School
28�Medewerkers�(15,5�FTE)
250�Vrijwillige�medewerkers

Leden�bibliotheken
Gebruikers�dBos
E-book�abonnementen
Totaal aantal leden

17.928
2.380
2.139
20.067

Totaal�aantal�uitleningen�bibliotheken
Uitleningen�dBos
Uitleningen�e-books
Totaal aantal uitleningen

635.526
46.537
22.461
704.524

Bodegraven-Reeuwijk W’veen Zuidplas
B’graven Reeuwijk Jeugdbibl. Waarder W’veen Nieuwerk. M’drecht Z’huizen M’kapelle Totalen

inwoners 20.372* 10.479 3.623** 28.300 21.551 8.568 7.952 4.696 105.541
openingstijden 24,5 17,5 5 31,5 19,5 15 21 4
zelfbediening 22 15
leden 4.580 1.012 542 196 6.199 2.468 1.157 1.531 243 17.928
% t.o.v. inwoners 22,5 9,7 4,5 21,9 11,5 13,5 19,3 5,2
uitleningen 170.065 19.934 9.301 4.249 218.494 81.602 34.383 42.615 8.346 635.526
bezoekers 85.143 1.219 6.968 1.287 135.651 59.278 26.892 20.857 337.295

* inclusief Nieuwerbrug ** inclusief Driebruggen

reserveringen
2016 17.948 3.792 36 21.285 3.903 3.711 3.764 714 55.153
2017 18.260 3.289 280 145 21.220 5.250 2.870 3.978 761 56.053
2018 17.990 3.158 295 835 20.004 6.144 3.066 3.950 911 56.357

overzicht leden
2016 4.717 1.465 372 6.954 1.760 1.374 1.357 178 18.177
2017 4.389 1.215 507 167 6.672 2.327 1.248 1.496 196 18.217
2018 4.580 1.012 542 196 6.199 2.468 1.157 1.531 243 17.928

overzicht uitleningen incl verlengingen
2016 180.841 40.544 3.577 244.047 64.618 45.007 42.718 7.107 628.459
2017 181.139 21.688 9.960 2.083 233.751 77.998 39.175 43.704 7.375 616.873
2018 170.065 19.934 9.301 4.249 218.494 81.602 34.383 42.615 8.346 635.526

De Bibliotheek op School
Gemeente School Gebruikers Uitleningen
Bodegraven-Reeuwijk De�Venen

De�Regenboog
Prins�Willem�Alexanderschool
Schatrijk
Willibrord-Miland

471
223
131
195
322

8.302
5.125
4.360
5.841
2.018

Waddinxveen Bethelschool
Kleurrijk

280
113

5.898
516

Zuidplas De�Keijzerschool
Nessevliet
PWA�Donge
PWA�Goudmos

110
168
199
168

2.207
3.136
3.873
5.261

Totaal 2.380 46.537

Unieke�bezoekers�website 38.850
Bezoekers�literaire�avonden
Deelnemers�digitale�projecten
Deelnemers�taalprojecten

343
339
261

Volgers�Facebook
Volgers�Twitter
Volgers�Instagram

721
1.456
100
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