
 

   

 

Jaarverslag 

2015 



 

 2 

Voorwoord 

Het jaar 2015 is een mooi en intensief jaar geweest voor de Bibliotheek. De Bibliotheek is een voorziening 
dicht bij de inwoners van de gemeenten in het werkgebied. Activiteiten van de Bibliotheek vinden zowel in 
het gebouw maar steeds vaker ook daar buiten plaats. 
De Bibliotheek is meer dan het uitlenen van boeken.  ‘Dat doet de bieb!’ was in 2014 het onderwerp van een 
promotiefilm die we voor de Bibliotheek maakten. De Bibliotheek is meer dan een gebouw met een  
collectie boeken en andere media. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in mooie, vaak nieuwe gebouwen, een  
moderne inrichting en in toegankelijkheid. Daar zijn we blij mee en zeer trots op! In 2015 zijn zelfs twee 
nieuwe Bibliotheken geopend en is één Bibliotheek verhuisd.  Helaas is het ondanks onze actieve participatie 
in het traject Nieuw en Anders niet gelukt om in te schrijven op de tenders bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Hierdoor hebben we de Bibliotheek in Boskoop per 31 december gesloten en overgedragen aan  
Bibliotheek Rijn en Venen. Om de Bibliotheek in Reeuwijk te kunnen behouden is een plan voor het biblio-
theekwerk Nieuwe Stijl Bodegraven-Reeuwijk opgesteld. Daarnaast is een beleidsplan 2016 – 2018 geschre-
ven en zijn vorderingen gemaakt in het zichtbaar maken van de bibliotheekfunctie buiten de gebouwen. 
De Bibliotheek levert een actieve bijdrage aan de zelfredzaamheid en participatie van burgers.  

Het bestuur dankt de vrijwillige medewerkers, de medewerkers én het management voor hun grote inzet 
waardoor 2015 weer een mooi bibliotheekjaar was. Het bestuur vertrouwt er op dat de Bibliotheek door  
deze inzet ook in 2016 het informatie-, leer- en ontmoetingscentrum van Bodegraven-Reeuwijk,  
Waddinxveen en Zuidplas is! 

Strategie en beleid 

Beleidsplan 2016 – 2018 De nieuwe focus, de bibliotheek in transitie 
 
Bibliotheken helpen burgers al sinds de 19e eeuw met zich te ontwikkelen. Sinds de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw is de nadruk daarbij steeds sterker komen liggen op het uitlenen van materialen. Gezien de  
huidige maatschappelijke ontwikkelingen, de rol die de Bibliotheek daarin lokaal wil vervullen en de krimpen-
de budgetten is het niet mogelijk en wenselijk om ons primair te blijven richten op de uitleenfunctie. We stel-
len de persoonlijke ontwikkeling van mensen centraal. Daarbij focussen wij ons op het aanleren van de basis-
vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen in deze maatschappij, maar ook om deze vaardigheden 
te behouden en eventueel verdieping te zoeken.  
De Bibliotheek levert hierdoor een nog actievere bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het 
bevorderen van digivaardigheid. Dat doen wij niet alleen, maar als onderdeel van een netwerk van  
maatschappelijke- en educatieve organisaties, lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. De rode draad is:  
de Bibliotheek De Groene Venen is in de snel veranderende maatschappij een inspirerende ontmoetingsplek 
voor lezen, een leven lang leren en beleven. 
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De Bibliotheekwet 
 
Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), 

kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.  
De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare bibliotheek 
en zorgt voor structurele financiering daarvan door de Rijksoverheid. 
In deze wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben 
tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook 
zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare  

bibliotheek moet voldoen.  
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Kwaliteitszorg 

De acties voortvloeiend uit de in het beleidsplan opgenomen prestatie indicatoren zijn in 2015 verwerkt in 
een A3 schema met de negen velden van het INK managementmodel. Hierdoor zijn de acties, evaluaties en  
gevolgen voor de organisatie en bedrijfsvoering in kaart gebracht en is de pdca – cirkel geborgd. Om de  
projectmatige aanpak en de planning en control cyclus goed te verankeren zijn de trajecten in Bibliomonitor 
verwerkt. Dit helpt ons in de komende periode om de focus goed te bewaken, te evalueren, indien nodig bij 
te stellen en te borgen. 
 
Personeel 

Na de reorganisatie (2014), met alle verhuizingen, nieuwe vestigingen én de ontvlechting van de vestiging in 
Boskoop was 2015 ook voor het personeel nog een zeer turbulente jaar. De nieuwe organisatiestructuur is 
ingeburgerd. De verruimde openstelling van de Bibliotheken werd gerealiseerd door introductie van vrijwillige 
gastvrouwen/gastheren in de grote vestigingen. In 2015 was er sprake van 14,8 fte, 28 medewerkers en 140 
vrijwillige medewerkers. Door de inzet van vrijwilligers was het ook mogelijk om een aantal professionele 

krachten op nieuwe projecten in te zetten. In 2016 zal zowel HRM beleid als vrijwilligersbeleid worden  
opgesteld. 
 
Deskundigheidsbevordering  

Om aan de nieuwe competenties en opdrachten te voldoen zijn trainingen en cursussen gestart. Zo startte 
een medewerker de opleiding tot Mediacoach; volgde de directeur de Leergang innovatie; de Back officema-
nager het opleidingstraject Onderwijsspecialist Bibliotheken VO - PO; een aantal medewerkers leerden de ins
- en outs van de e-training ’Jouw voorsprong op de rest’ en ook werd de train-de-trainer cursus van Walk& 
talk gevolgd.  Twee nieuwe ondernemingsraadsleden volgden de training over medezeggenschap. 

Organisatie en bedrijfsvoering 
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Huisvesting– en spreidingsbeleid 

Het beleid van de Bibliotheek is gericht op de spreiding van bibliotheekvoorzieningen: laagdrempelig,  
toegankelijk en zo dicht mogelijk bij de gebruikers, de inwoners van de gemeenten. Bibliotheken in Multi-
functionele gebouwen en geïntegreerde dienstverlening met partners hebben daarbij de voorkeur. Hoewel we 
door de krimpende budgetten per 1 januari 2015 de bibliobus haltes in zowel de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk (Waarder, Driebruggen, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Dorp) als Zuidplas (Moerkapelle) hebben moeten 
beëindigen zijn in 2015 nieuwe plannen ontwikkeld. Het bibliotheekwerk komt waar mogelijk in een andere 
vorm terug in de dorpen. In Moerkapelle is in een leegstaand klaslokaal een bibliotheek annex de Bibliotheek 
op School voorziening gerealiseerd. En in Bodegraven-Reeuwijk zijn plannen ontwikkeld om in alle kernen 
Huizen van Alles te realiseren. De Bibliotheek speelt op deze ontwikkeling in en zal indien wenselijk in elk 
Huis van Alles een bibliotheekpunt realiseren. Daarnaast zal met name in de scholen van de kernen het con-
cept de Bibliotheek op School worden uitgerold. De ontwikkeling van inwoners en de programmering rond de 
basisvaardigheden wordt belangrijker dan het uitlenen van materialen. De Bibliotheek richt zich met name op 
de leeftijd 0 -12 jaar en kwetsbare burgers. 
 

Een nieuwe bibliotheek in Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
Na de definitieve keuze om de Bibliotheek te combineren met een  
dorpshuisfunctie in gebouw de Batavier is de inrichting in twee fasen  
gerealiseerd. Binnen een paar maanden bereikten we een mooie  
mijlpaal. Het 1000e lid werd in november ingeschreven. 
Plannen om de horeca ruimte ook te gebruiken als  
inloop/ontmoetingsplek voor de samenwerking met Gemiva SV groep,  
Sanare Zorg en Kwintes werden deels met een bijdrage uit het  
innovatiebudget ontwikkeld en begin 2016 gerealiseerd. 

Ook bij andere gemeenten zijn we nu betrokken bij  
plannen in het kader van dagbesteding nieuwe stijl waarbij de focus 
ligt op: 
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-activering en inzet van talenten in het kader van preventie en het eventueel uitstellen van maatwerk.  
-inwoners in hun eigen kracht inzetten als actieve vrijwilliger in koffiecorner, als gastheer of gastvrouw of  
bij activiteiten van de Bibliotheek of van partners in het gebouw. 

Verhuizing Moordrecht 

De oplevering van de Brede School en de verhuizing van de Bibliotheek naar deze nieuwe locatie vond in de 
zomer van 2015 plaats. De feestelijke opening met de commissaris van de Koning, de heer Smit was daarbij 
een mooi hoogtepunt.  

Met de inrichting van zowel Bibliotheek Moordrecht als Nieuwerkerk aan den IJssel is bij bijna alle vestigingen 
de presentatie van de collectie volgens retailprincipes ingevoerd.  

Ontwikkelingen Reeuwijk-Brug 

De Bibliotheek in Reeuwijk verandert maar blijft wel open! Dit is het eerste resultaat van het plan Bibliotheek-
voorziening nieuwe stijl Bodegraven-Reeuwijk. Bij de drie scholen in gebouw de Oude Tol zal een Bibliotheek 
op school gerealiseerd worden. In het Huis van Alles in de kern Reeuwijk-Brug staat een bibliotheek-
voorziening voor volwassenen in de planning.  

Waddinxveen 

De Bibliotheek is verankerd in het nieuwe pand in het centrum. De samenwerking met de partners in het 
pand leidt tot een mooi en breed aanbod voor de inwoners van Waddinxveen.  
 

dBos Boskoop 

De pilot van 2014 werd in 2015 vervolgd. Na de zomervakantie werd dBos geëvalueerd en succesvol  
bevonden. Eind december is dBos Snijdelwijk overgegaan naar de Bibliotheek Rijn en Venen. 

Kortom 
 
De Bibliotheek heeft moderne, nieuwe vestigingen waar inhoud gegeven wordt aan de vijf kernfuncties. Laag-
drempelige en goed toegankelijke Bibliotheken waar de inwoners terecht kunnen voor uitlenen van materia-
len, informatie en advies, educatie, cultuur, lezen en ontwikkeling. 

Collectie 

De collectie van de Bibliotheek is in 2015 in totaal iets gegroeid. Dit 
heeft vooral te maken met de opening van de vestiging in Nieuwerkerk 
aan den IJssel en de sluiting van de vestiging in Boskoop. 

In de vestigingen in Bodegraven, Reeuwijk, Waddinxveen en Zeven-
huizen bleef de collectie ongeveer gelijk. De collectie in Moordrecht is, 
vanwege de nieuwe huisvesting, gekrompen. In 2015 groeide de col-
lectie voor de jeugd. De collectie voor volwassenen is in 2015 juist iets 
gekrompen. Het betreft hier met name de non-fictie boeken. Vanwege 
de vermindering van de vraag naar deze boeken wordt er minder 
aangeschaft. Doordat boeken eenvoudig te reserveren zijn en doordat 
in kleinere vestigingen deze collectie rouleert blijft het titelaanbod ge-
varieerd in de vestigingen.  

De nadruk bij collectievorming komt steeds meer te liggen op de jeugd 
en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Eind 2015 is daarom 

besloten om voor de vestigingen minder toptitels voor volwassenen 
aan te schaffen.   
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Producten en diensten 

Er zijn allerlei veranderingen gaande in de samenleving die vragen om een andere vorm en invulling van het 
bibliotheekwerk. Zo hebben klanten minder tijd om te lezen en om naar de bibliotheek te komen. Ze zijn 
bovendien veel online waar ze informatie halen voor educatieve of andere doeleinden. Concepten als ‘delen is 
het nieuwe hebben’ leiden tot allerhande nieuwe vormen van leen- en leesgedrag van burgers onderling. De 
Bibliotheek lijkt daardoor voor een bepaalde groep burgers minder interessant of nodig te zijn. Wij zien dat 
terug in het dalend aantal betalende leden. De uitleenfunctie zal wellicht van minder belang zijn, maar de 
digitale mogelijkheden de Bibliotheek, e-books, nieuwe leenvormen, een rustige lees- of studieruimte en een 
fysieke en virtuele ontmoetingsplek vinden burgers wel degelijk belangrijk. 

De gemeenten staan onder andere door de decentralisaties voor grote opdrachten. De Bibliotheek kan het 
gemeentelijk beleid ondersteunen, primair gericht op de basisvaardigheden lezen, schrijven en digitale vaar-
digheden, maar ook samen met lokale partners, secundair op gezondheidsvaardigheden, financiële, sociale 
en juridische vaardigheden. 
 
Webgelden 
 
In het najaar van 2015 is een activiteitensubsidie aangevraagd in het kader van de ‘Tijdelijke subsidierege-
ling 'volwasseneneducatie'. Deze aanvraag is gedaan in samenwerking met de Bibliotheek Krimpenerwaard 

en de Bibliotheek Gouda. In december is de beschikking ontvangen waarin vier projecten worden gesubsidi-
eerd. Het betreft hier de projecten 'Klik en Tik', 'Digisterker', 'Jouw voorsprong op de rest' en 'Leeskringen 
voor laaggeletterden'. Deze projecten zullen in 2016 en mogelijk ook in de jaren erna, uitgevoerd worden in 
de diverse vestigingen. 

Ondersteuning taalcoaches 
 
In Bodegraven is al enkele jaren een groep taalcoaches actief. Deze coaches ondersteunen vluchtelingen bij 
hun inburgeringstraject op het gebied van taalverwerving. In 2015 is door de coordinator van de coaches de 
behoefte uitgesproken om deze coaches bij een organisatie aan te hechten. In 2015 zijn diverse gesprekken 
geweest om dit verder vorm te geven. Daarnaast is gestart met het inhoudelijk ondersteunen van deze taal-

coaches waarbij ze ook gratis gebruik kunnen maken van de collectie die de Bibliotheek op dit gebied heeft. 

Mediawijsheid  
 
In de verschillende vestigingen werd elke maand een Tabletcafé georganiseerd. Deze worden goed bezocht 
door per keer ongeveer 15 deelnemers. In Nieuwerkerk kwam het Tabletcafé aarzelend op gang maar na en-
kele maanden nam ook daar het aantal bezoekers toe tot rond de 15 deelnemers. 
Ook de trainingen en workshops op het gebied van mediawijsheid  zoals de workshop ‘on line privacy en digi-

tale veiligheid’ , e-books en de workshop ‘iPad’  werden goed bezocht.  
 
Het HOP   
 
Historisch OntmoetingsPunt Waddinxveen is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek De Groene  
Venen, vestiging Waddinxveen, Historisch Genootschap Waddinxveen en Streekarchief Midden-Holland. Het 

jaar 2015 was een mooi jaar voor het HOP in Waddinxveen. De mensen weten de lezingen op onze nieuwe 
plek in het Cultuurhuys ‘De Kroon’ te vinden. Vanaf maart 2015 wordt er 
€2,50 entreegeld berekend. Ook de koffie en thee zijn nu voor eigen re-
kening van de deelnemer aan de lezing.  

 

Cultuur 
 
In Waddinxveen is tijdens een kunst- en cultuurnetwerk bijeenkomst  
een eerste aanzet gegeven tot een inventarisatie van het brede aanbod 
aan activiteiten. In 2016 zal in co-creatie met andere verenigingen,  
stichtingen en wellicht CityMarketing geprobeerd worden een kunst en 
cultuurkaart te ontwikkelen inclusief een agenda.  
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Lezingen Bij Everts en in Cultuurhuys de Kroon 
In samenwerking met de boekhandel en de plaatselijke theaters organiseerde de Bibliotheek verscheidene 
drukbezochte auteursbezoeken.  
Zo gaven Geert Mak, Marion Pauw, Ernest van der Kwast en Kees van Kooten lezingen bij de Bibliotheek.  

Nieuwe producten in 2015 
 
Walk&Talk 
In 2015 is in de Bibliotheken Bodegraven en Waddinxveen gestart met maandelijkse bijeenkomsten voor 
werkzoekenden: Walk&Talk. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden thema’s behandeld die 
werkzoekenden kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Nadruk ligt hierbij op uitwisseling van 
tips en ervaringen. Walk&Talk is een concept bedacht door De Levende Sollicitatiegids. 
 
AdministratieExpress 

In samenwerking met Soda Produkties is eind 2015 een pilot gestart van de AdministratieExpress. Dit is een 
project gericht op preventie van financiéle problemen bij mensen die in een levensveranderende situatie 
verkeren, bijvoorbeeld door werkloosheid of een scheiding. Met een combinatie van persoonlijke bezoeken 
aan huis door professionele coaches en een drietal workshops in de Bibliotheek krijgen de deelnemers over-
zicht in hun financiéle situatie. Het project zal bij een positieve evaluatie in 2016 een vervolg krijgen. 
 
VoorleesExpress Waddinxveen 
In januari 2016 start in Waddinxveen de VoorleesExpress. Vrijwillige voorlezers gaan, onder deskundige  
begeleiding van de Bibliotheek, voorlezen in taalarme gezinnen. Zo krijgen kinderen die dat nodig hebben 
een steuntje in de rug. Ouderparticipatie en betrokkenheid van de basisschool speelt in dit project een grote 
rol. 2015 is gebruikt om fondsen te werven, vrijwilligers te werven en op te leiden en een netwerk van toe-
leidende organisaties te bouwen. 
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De Bibliotheek op School 

 
 
De Bibliotheek wil bijdragen aan de doorlopende leer- en leeslijn van 0 tot 18 jaar door het onderwijs te on-
dersteunen bij het realiseren van haar onderwijsdoelen. Het streven is samen integrale programma’s voor 
mediawijsheid en leesbevordering te ontwikkelen, waarbij de einddoelen van Bibliotheek en scholen steeds 
meer samenvloeien. Om dit te bereiken is gekozen voor het landelijke concept de Bibliotheek op school 
(dBos). In januari 2015 is de Bibliotheek op School op de Keijzerschool in Moerkapelle van start gegaan. In 
december 2015 is de 'Samenwerkingsovereenkomst de Bibliotheek op school arrangement' getekend door de 
Prins Willem Alexanderschool in Nieuwerkerk aan den IJssel en de Bibliotheek De Groene Venen. In deze 
overeenkomst komen partijen overeen om in voorjaar 2016 op beide locaties van deze school een Bibliotheek 
op School te implementeren.  

In Reeuwijk-Brug zijn eind 2015 diverse gesprekken geweest met de 3 basisscholen in Reeuwijk-Brug, de 
Bibliotheek en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De scholen zijn  
gehuisvest in de Brede school MFA Oude Tol in deze kern. Zowel  

gemeente als de scholen staan achter het dBos concept.  
Het ligt in de bedoeling in voorjaar 2016 in deze Brede school een  
Bibliotheek op School te starten waarbij deze Bibliotheek  
ook een (beperkte) wijkfunctie voor de basischoolleerlingen  
in deze kern heeft. 

Wat betreft de Bibliotheek op School in Boskoop in de brede school in  
Snijdelwijk is de dienstverlening door de Bibliotheek De Groene Venen  
per 31 december 2015 gestopt.  
Dit is een direct gevolg van het beëindigen van de subsidie aan de  
Bibliotheek De Groene Venen voor het bibliotheekwerk in Boskoop. 
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De Bibliotheek als partner 

Gemeenten 
 
De kanteling in het sociale domein heeft voor de gemeenten grote veranderingen te weeg gebracht.  
De Bibliotheek kan het beleid van de gemeenten actief ondersteunen. Hiervoor zijn nieuwe producten  
ontwikkeld en gestart. Voorbeelden daarvan zijn de projecten Walk&Talk en de AdministratieExpress.  
Daarnaast is in het kader van non-formele volwassen educatie per gemeente een aanvraag voor de  
webgelden ingediend. Voor het eind van het jaar waren de beschikkingen binnen.  
De Bibliotheek stemt haar dienstverlening actief af met de gemeenten en onderhoudt op regelmatige basis 
contact. 

Bibliotheek als netwerkorganisatie 
 
In 2015 is geïnvesteerd in externe contacten en een belangrijke stap gezet in de focus naar buiten, van in-
tern gericht naar een extern gerichte netwerkorganisatie, waarbij de resultaten van toenemend belang zijn.  
De Bibliotheek is actief op zoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden, waarbij de focus ligt op de volgen-

de thema’s: preventie, meedoen, participatie, zelfredzaamheid en bestrijding eenzaamheid. 

De Bibliotheek vervult in de samenwerking wisselende rollen, variërend van initiërend, organiserend en  
faciliterend. De vestiging van bibliotheekvoorzieningen in multifunctionele accommodaties met partners biedt 
nieuwe kansen op samenwerking.  Het is mogelijk meer openingsuren te realiseren. Door samenwerking met 
partners in het gebouw is een breder aanbod voor de inwoners mogelijk geworden. 
De Bibliotheek neemt deel aan relevante netwerkoverleggen in elke kern, om de zichtbaarheid bij 
(toekomstige) lokale en regionale partners te verbeteren en het aantal samenwerkingsprojecten te vergro-

ten. Hierdoor wordt de Bibliotheek eerder een vanzelfsprekende, professionele samenwerkingspartner. 

Het basisonderwijs vormt een belangrijke schakel bij het bereiken van de doelgroep 0- tot 12-jarigen. Het 
basisonderwijs is partner in de Bibliotheek op school en een belangrijke toeleider voor bijvoorbeeld de  
VoorleesExpress. 

Voor projecten rond het Taalhuis werkt de Bibliotheek samen met Stichting Vluchtelingenwerk en taal-
maatjesprojecten. 

Gemeenten en welzijnsinstellingen (sociale teams) hebben een grote rol in de toeleiding van burgers naar 
projecten als Walk&Talk en de AdministratieExpress. 

Overzicht samenwerkingspartners, een selectie: 

-HOP: Streekarchief en Historisch Genootschap Waddinxveen 
-Dorpshuis Swanla, het Evertshuis, Cultuurhuys de Kroon 

-De Bibliotheek Krimpenerwaard 
-De Bibliotheek Gouda 
-Bureau Bousa 
-Sanare Zorg en Welzijn, Gemiva SGV groep, Kwintes (project 
‘Ontmoeten in de Batavier’) 
-Sociaal team Waddinxveen (BOT overleg) 

-Sociaal team Bodegraven—Reeuwijk 
-Innovatie atelier Bodegraven-Reeuwijk 
-SAM 
-CJG, consultatiebureau, peuterspeelzalen, schoolmaatschappelijk 
werk  
-Primair onderwijs 
-VoorleesExpress  

-St. Vrijwilligerswerk Waddinxveen 
-St. Vonk 
-Boskoop Creatief 
-St. Woordwijs  
-WadCultureel 
-Ferm Werk 
-Verschillende afdelingen binnen Gemeenten 
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Marketing en communicatie 

De Bibliotheek werkt op het gebied van marketing samen met de Bibliotheek Krimpenerwaard. In 2015 is 
gestart met het schrijven van het tweede gezamenlijke marketingplan.  

Digitale campagnes 
 
In 2015 zijn de nieuwe volwassen leden middels een digitale welkomcampagne geinformeerd over de voor-
delen en mogelijkheden van hun bibliotheekabonnement. De trouwe bibliotheekleden werden beloond met 
een kleine verjaardagsattentie en een boekje tijdens de campagne Nederland Leest. 
In samenwerking met de Bibliotheek Krimpenerwaard heeft de bibliotheek een SEA campagne gelanceerd 
met als doel het werven van nieuwe leden. 

Het digitale ledenbestand is in 2015 door ProBiblio verrijkt, waardoor de bibliotheek beschikt over actuele 
contactgegevens van de leden. 

Donateurs 
 
De bibliotheek is gestart met het werven van donateurs. Veel inwoners van het werkgebied dragen de biblio-

theek een warm hart toe en vinden het belangrijk dat de bibliotheek behouden blijft in hun gemeente. Door 
donateur te worden betuigen zij hun steun. 

Digitale Bibliotheek 
 
Op landelijk niveau speelt er veel omtrent de Digitale Bibliotheek en de digitale infrastructuur.  
Landelijk wordt door de KB gewerkt aan de ontwikkeling van een Nationale Bibliotheekpas en bijbehorende 
tarievenstructuur. Vooruitlopend op de Nationale Bibliotheekpas is 1 januari 2016 het project Gastlenen van 
start gegaan. Het landelijk e-book aanbod dat beschikbaar is voor bibliotheekleden is in 2015 sterk gegroeid. 
Per 1 januari 2016 is voor het lenen van e-books een digital only abonnement geïntroduceerd.  

Biebpanel meerwaarde 
 
Eind 2015 heeft ProBiblio onder bibliotheekleden een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde 

van de Bibliotheek. Leden kennen de Bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral 
op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vindt meer dan 90% dat de Bibliotheek 
mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een aanzienlijke groep leden zou een laaggeletterde 
of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de Bibliotheek.  
Voor zichzelf zien de leden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en litera-
tuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de Bibliotheek met als doel ontspanning, persoon-

lijke ontwikkeling en het genieten van kunst en literatuur. In vergelijking met andere landen ligt de nadruk 
voor Nederlandse leden relatief veel op ontspanning en leesplezier en minder op zakelijke doelen. Ook de 
sociale functie komt naar voren: leden raken in gesprek met mensen die ze normaal niet spreken (17%) en 
geven aan zich door de Bibliotheek minder eenzaam te voelen (12%).  
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Ambities komende beleidsperiode  

Met het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 2016-2018 is het 
startsein gegeven voor veel nieuwe ontwikkelingen en producten 
voor de komende beleidsperiode. De Bibliotheek maakt werk van 
de bestrijding laaggeletterdheid en levert een actieve bijdrage aan 
de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. 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 volwasse-
nen bij het aanleren en verbeteren van de basisvaardigheden taal, 
lezen en digitaal meedoen. Dit doen wij in samenwerking met an-
dere culturele, maatschappelijke en educatieve instellingen en 
bouwen actief aan dit netwerk waardoor de Bibliotheek in toe-
nemende mate invulling kan geven aan de ambitie die zij in het  

beleidsplan heeft verwoord . 



 

 9 

Overzicht producten en diensten 

Nieuwe producten 2015: 

-Walk&Talk (netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden) 

-AdministratieExpress (preventie financiële problemen) 

-Ondersteuning taalcoaches taalmaatjesproject Bodegraven 

 

Nieuwe producten 2016: 

-VoorleesExpress Waddinxveen 

-Klik en Tik (cursus basisvaardigheden op de computer) 

-Digisterker (cursus digitale overheid) 

-Jouw voorsprong op de rest (sollicitatietraining gericht op laaggeletterde en laagopgeleide deelne-

mers) 

-Leeskringen voor laaggeletterden 

 

Laaggeletterdheid: 

-Deelname aan VoorleesExpress Bodegraven-Reeuwijk en VoorleesExpress aan den IJssel  

-Lees&Schrijf: collectie gericht op laaggeletterden.  

-Puk en Ko: ondersteuning van leesbevorderingsprogramma Puk en Ko op peuterspeelzalen en  

kinderdagverblijven  

-Boekstart, leesbevordering voor baby’s en peuters in samenwerking met gemeenten en  

consultatiebureau’s 

-Boekstart in de kinderopvang 

 

Aanbod aan instellingen: 

-Aanbod gericht op vroeg- en voorschoolse educatie (Voorschoolpas)  

-Aanbod gericht op het primair onderwijs (Schoolpas)  

 

Lezingen en exposities rond het Historisch OntmoetingsPunt 

 

Lezingen op het gebied van gezondheid (GIP)  

Gezondheidsmarkt 

Workshops op het gebied van Mediawijsheid 

Leesbevorderingsactiviteiten:  

-Nationale Voorleesdagen (theater en voorleesontbijt)  

-Kinderjury  

-Voorleeswedstrijd  

-Kinderboekenweek  

-Boekenweek  

-Auteursbezoeken voor jeugd en volwassenen 

-Peutertheater 

-Maand van het Spannende boek  

-Nederland Leest  

-Aanbod ter ondersteuning van leeskringen  

 

Digitale Bibliotheek 

-Bibliotheekapp 

-E-books voor tablet en e-reader 

-LuisterBieb 

-PoëzieBieb 

-VerhalenBieb 

-VakantieBieb 

 

 

Jaarverslag 2015 
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Cijfers 

 
Jaarverslag 2015 

 

Aantal uren 
open Bezoekers Leden 2014 Leden 2015 Inwoners % lid 

       

Bodegraven 24,5 (+22*) 44.128 4.146 4.286 19.700 22 

Reeuwijk 15,5 6.665 1.816 1.646 13.460 12 

Boskoop *** 17 41.000 3.415 2.316 15.431 15 

Waddinxveen*** 31,5 (+15*) 96.284 5.348 5.766 26.074 22 

Nieuwerkerk aan den IJssel  19,5 ** 0 1.166 21.618 5 

Zevenhuizen 21 47.422 1.547 1.437 6.874 21 

Moordrecht 19,5 51.349 1.541 1.471 8.316 18 

Moerkapelle 4,5 6.553 0 133 4.087 3 

       

Totaal  293.401 17.813 18.221 115.560 16 

* Lees & Leenuren (zelfbediening)      

** (nog) niet geteld       

*** cijfers van Boskoop en Waddinxveen geven een licht vertekend beeld door het beëindigen van de 
vestiging in Boskoop 

       

 

Uitleningen 
2014 

Uitleningen 
2015 Reserveringen    

       

Bodegraven 167.388 177.094 16.329    

Reeuwijk 71.898 58.579 4.021    

Boskoop 134.810 118.896 7.318    

Waddinxveen 235.648 209.900 16.673    

Nieuwerkerk aan den IJssel 0 29.174 1.452    

Zevenhuizen 59.569 47.422 3.759    

Moordrecht 62.592 51.349 3.183    

Moerkapelle 0 6.553 571    

 731.905 698.967     

       

Digitale Bibliotheek   Uitleningen De Bibliotheek op School  

       

E-book accounts 1.343  Snijdelwijk 9.947   

Uitleningen e-books 9.839  
de Keijzer-
school 1.038   

Gebruikers Bibliotheekapp 1.032      

       

       


