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Voorwoord
2019� was� een� jaar� om� trots� op� te� zijn.� We� hebben� laten� zien� dat� de� Bibliotheek� een� toegevoegde�
waarde�heeft�als�het�gaat�om�het�bereiken�en�helpen�van�kwetsbare�burgers,�onder�andere�door�het�
intensiveren�van�tal�van�activiteiten�in�het�(digi)Taalhuis.�Het�bereik�van�de�jeugd�tot�12�jaar�nam�toe�
door�de�groei�van�het�aantal�Bibliotheken�op�School.�

Juist�het�laten�zien�van�onze�meerwaarde�was�één�van�de�speerpunten�van�dit�jaar.�Laten�zien�wat�
de�Bibliotheek�allemaal�doet,�nog�meer�zou�kunnen�doen,�en�dat�alles�in�samenwerking�met�andere�
organisaties.� Om� zo� samen� ervoor� te� zorgen� dat� zoveel� mogelijk� mensen� kunnen� meedoen� in� de�
maatschappij.� Een� overzicht� van� alle� activiteiten� die� in� 2019� zijn� uitgevoerd� is� opgenomen� in� dit�
jaarverslag.�Het�geeft�een�mooi�beeld�van�de�diversiteit�en�de�meerwaarde�van�de�Bibliotheek.
Dit� jaar� hebben� we� teruggekeken� en� vooruitgeblikt,� het� meerjarenbeleid� voor� de� toekomst� is�
vastgesteld.�Hierbij�is�de�focus�gelegd�op�het�maken�van�keuzes�en�met�beperkte�middelen�de�juiste�
dingen�te�doen,�samen�met�partners.�

Natuurlijk� zijn� er� ook� zorgen.� 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.� Ook� in�
2019� is�deze�positie�niet�gewijzigd.�Helaas�konden�wij� in�2019�geen�aanspraak�maken�op�de�extra�
ondersteuningsgelden�van�OCW.�Door�goed�en� inventief�met�middelen�om�te�gaan�is� in�2019�veel�
gerealiseerd,�toch�zijn�we�ons�ervan�bewust�dat�we�met�sterk�stijgende�kosten�zo�niet�door�kunnen�
gaan.�Ook�de�huidige�ontwikkelingen�rondom�het�Coronavirus�baren�ons�zorgen.�Wat�zal�dit�brengen�
voor� de� korte� en� langere� termijn?� We� blijven� in� gesprek� met� de� gemeenten� en� hopen� dat� het�
beleidsplan�waarin�we�het�gemeentelijk�beleid�nog�meer�ondersteunen�voor�de�komende�jaren�een�
goede�basis�zal�zijn�voor�de�Bibliotheek�in�de�drie�gemeenten.

De�roep�om�het�leesplezier�te�verhogen�en�de�taalvaardigheid�te�verbeteren,�ook�in�het�voortgezet�
onderwijs,� geeft� ons� de� drive� om� door� te� gaan� met� waar� de� Bibliotheek� sterk� in� is:� een� bijdrage�
leveren�aan�de�persoonlijke�ontwikkeling�van�iedereen,�met�name�op�het�gebied�van�taal�en�digitale�
vaardigheden.

Wij� danken� de� portefeuillehouders� van� de� gemeenten� Bodegraven-Reeuwijk,� Waddinxveen� en�
Zuidplas�voor�de�goede�contacten.�Ook�is�een�woord�van�dank�op�zijn�plaats�voor�de�inzet�van�alle�
vrijwillige�en�betaalde�medewerkers�en�de�Raad�van�Toezicht,�zij�maken�met�elkaar�de�Bibliotheek!

Gillian de Koning-Keg, Directeur-bestuurder

“De samenwerking tussen de Bibliotheek 
De Groene Venen en Stichting Vrijwilligerswerk 

Waddinxveen loopt inmiddels al enige jaren. 
Het feit dat we elkaar zo gemakkelijk kunnen 
vinden zorgt ook voor een intensivering van 

deze samenwerking. Zo werken we o.a. samen 
in het project belastingaangifte. Hierbij 

zorgt vrijwilligerswerk voor de benodigde 
vrijwilligers en de Bibliotheek voor de 

deskundigheidsbevordering. Samen zoeken we 
de publiciteit. Ook dit project is een prettige 

samenwerking met korte lijntjes.”

Margo�Vreeburg,�coördinator�Stichting�
Vrijwilligerswerk�Waddinxveen
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Leiderschap
Organisatieontwikkeling
Het� werkveld� van� de� Bibliotheek� is� constant� in� ontwikkeling.� De� huidige,�
traditionele�organisatiestructuur�past�niet�meer�bij�een�manier�van�werken�
die� nodig� is� om� flexibel� te� kunnen� inspringen� op� de� vele� ontwikkelingen�
in� de� maatschappij.� Daarom� is� op� dit� moment� een� fluïde� organogram� in�
ontwikkeling.�

Om�invulling�te�geven�aan�verantwoord�werkgeverschap�heeft�de�Bibliotheek�
op�het�gebied�van�personeelsbeleid�een�aantal�stappen�gezet.
●� �Met�de�meeste�betaalde�medewerkers�zijn�door�een�externe�HR�adviseur�

ontwikkelgesprekken� gevoerd.� � De� directeur-bestuurder� en� de� MT-leden�
hebben�een�assessment�gedaan.��Hiermee�hebben�de�medewerkers�inzicht�
gekregen�in�hun�talenten�en�valkuilen.

●� �Het� traject� ‘Implementatie� continu� verbeteren‘� werd� vervolgd� voor� de�
medewerkers� in� de� Back� Office.� Doel� hiervan� is� efficiënter� en� resultaat-�
gerichter�werken�en�daarmee�ook�het�verlichten�van�de�werkdruk�in�het�team.

●� �De�portefeuilleverdeling�van�de�MT-leden�werd�per�1�september�aangepast.�
●� �Drie� Frontoffice-medewerkers� hebben� een� training� gevolgd� om� aan� de�

slag�te�kunnen�tijdens�taalhuisspreekuren.�Door�hen�tijdens�de�spreekuren�
in� te� zetten� worden� medewerkers� van� het� Taalhuis� vrijgespeeld� voor� de�
ontwikkeling�van�nieuwe�producten�en�ontstaat�een�sterkere�verbinding�
tussen�front-�en�backoffice.

Strategie en beleid
Op weg naar een nieuw beleidsplan
De� directeur-bestuurder� heeft� samen� met� het� MT� in� 2019� de� grote� lijnen�
uitgezet� voor� het� meerjarenbeleid.� Aan� de� hand� van� drie� strategische�
doelstellingen�voor�de�komende�3�jaren�zijn�de�strategische�Kritische�Prestatie�
Indicatoren�(KPI’s)�bepaald�en�de�daarbij�behorende�acties�in�kaart�gebracht.�
Bij� het� uitwerken� van� de� KPI’s� hebben� de� medewerkers� een� belangrijke�
rol� gespeeld.� De� strategische� doelstellingen� worden� per� jaar� met� de� A3-
systematiek�uitgewerkt.

Aan�de�Bibliomonitor�(het� interactieve,�digitale�kwaliteitszorgsysteem�waar��
de� Bibliotheek� mee� werkt)� is� een� monitoringcyclus� toegevoegd.� De� Biblio-
monitor� is� nu� ook� voor� medewerkers� op� tactisch� en� operationeel� niveau�
toegankelijk� en� bruikbaar.� Hierdoor� voelen� zij� zich� meer� betrokken� bij� het�
behalen�van�de�gestelde�doelen.�Het�management�heeft�altijd�direct�inzicht�
in�voortgang�van�de�projecten,�waardoor�tijdig�bijsturen�mogelijk�is.

Tijdens� de� masterclasses� Leading� Digital� Transformation� (door� TIAS� en�
Probiblio)� is� het� businessmodel� van� de� Bibliotheek� in� kaart� gebracht.�
Hoofdvraag�hierbij�is:�hoe�creëren,�leveren�en�behouden�we�waarde?�De�stip�
aan�de�horizon�en�de�stappen�die�ervoor�nodig�zijn�om�de�doelen�te�bereiken�
zijn�helder�gemaakt.

De� directeur-bestuurder� heeft� een� cursus� Impactmanagement� gevolgd.�
Resultaat� van� de� bijeenkomsten� is� een� Theory� of� Change� en� een� imple-
mentatieplan:�welke�activiteiten�en� interventies�van�de�Bibliotheek� leveren�
een�significante�impact,�en�welke�keuzes�moet�de�Bibliotheek�op�basis�daarvan�
maken�binnen�de�financiële�kaders�die�er�zijn?�
Eén� en� ander� zal� in� het� eerste� kwartaal� van� 2020� resulteren� in� een� meer-
jarenbeleidsplan.

De�missie,�visie,�activiteiten�en�impact�van�de�Bibliotheek�zijn�door�tekenaar�
Elco�van�Staveren�gevisualiseerd.�Deze�visualisatie�laat�in�één�oogopslag�het�
meerjarenbeleid�zien.

“Als wethouder Onderwijs en Jeugd vind ik het ontzettend belangrijk
dat kinderen goed leren lezen, op school maar ook thuis in het gezin. 

Een goede leesvaardigheid komt je je hele verdere leven overal van pas. 
Zowel in het dagelijkse leven als op het werk. Daarom is de Bibliotheek 
er voor jong en oud. Gelukkig hebben wij in elk dorp van de gemeente 

Zuidplas een bieb. Maak er gebruik van!”

Wethouder�Jan�Verbeek�(Zuidplas)
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COLLECTIE

570.309
uitleningen

122.860 
boeken/DVD/speelleermaterialen

60.533
uiltleningen via 

de scholen

25.251 
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 2019

Ruim € 2 miljoen 
inkomsten 

waarvan +/- 14% 
projectgelden

38 locaties 
voorschools aanbod, 
19 peuterspeelzalen 

Puk & Ko

17 scholen dBos 
3.939 leerlingen

18 groepen 
Nationale 

Voorleeswedstrijd  Nationale Voorleesdagen 
voorleesontbijt en 

Peutertheater    

VoorleesExpress 
Waddinxveen en Zuidplas: 
61 gezinnen, 47 voorlezers

Organisatieontwikkeling:
duurzame inzetbaarheid,

Continu Verbeteren

REALISEREN VAN EEN TOEKOMST-
BESTENDIGE BIBLIOTHEEK 

TAAL EN DIGITAAL

FINANCIEEL / WERK 
EN INKOMEN

46.391
website-bezoekers

572 
App-gebruikers

17.063 leden
(Ruim 16% lid)

Activiteiten en 
collectie wijk- en 

dorpsgericht samen 
met partners

9
Bibliotheken

Kernwaarden: 
 klantgericht
professioneel
toegankelijk

810

142,5 fysieke 
openingsuren 

per week

159

11
Nieuwsbrieven naar 

6.831 abonnees 

Gratis wifi 
in 6 bibliotheken

Informatiepunt 
verkiezingen 

4 stembureaus

Collecties in verzorgingshuizen
en in Huis van Alles Driebruggen

1.489

 CultuurPlatform Zuidplas 
CultuurCafé Waddinxveen

Programmaonderdeel 
maatschappelijke en 

culturele evenementen

Leestafels 
(met dag-, week- 

en maandbladen), 
studie & werkplekken

Groot dictee 
der Nederlandse taal

Faciliteren van
26 Leeskringen 

7 Schrijversavonden
georganiseerd met partners

543 deelnemers

ONDERSTEUNING VAN BASISVAARDIGHEDEN

A Z

STIMULEREN VAN ONTMOETING EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Volwassenen

FYSIEK EN DIGITAAL ZICHTBAAR 
MAKEN VAN DE BIBLIOTHEEK

€9,19 per inwoner 
(structureel excl. huisvesting), 

laagste in provincie
(gemiddeld €16,15)

29
medewerkers 

(15,7 FTE)

Week van de 
Alfabetisering: 
3 activiteiten 

84 deelnemers

106
taalvrijwilligers, 

waarvan 80
taalcoaches 1-op-1

Z
49 W

31

229 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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368.631 
bezoekers
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3 Taalhuizen
200 taalspreekuren

449 bezoekers

Zomerschool en 
Praatcafé

67 deelnemers

NT1 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
131 hulpvragers

Belasti
ngca

fés i
n 

elke gem
eente

104 werkzoekenden
Walk & Talk

(maandelijkse bijeenkomsten 
in drie gemeenten) en 

Zoek Werk          

Gro
ei in

 

klein
e kern

en

Wekelijks 16 taallessen
en 6 meeleeskringen

300 cursisten

DOORGAANDE LEES- EN LEERLIJN
Jeugd 0-13 jaar

381
Boekstart 
koffertjes

420 deelnemers 
Coderdojo

en Coderclub

M
aandelijk

s i
n 

elke gem
eente

9.412 
PO-leerlingen op 

40 scholen, 
21 lees/mediawijs 

programma’s

10
locaties Boekstart 
in kinderopvang

Per g
em

eente

2 sc
holen 

per j
aar

41% in
woners 

eenza
am

 

waarv
an 8-1

1% ern
sti

g 

eenza
am

BR 18%

Z 10%

W 22%

Brains en Bravo: 
206 kinderen 

BSO-programma

Ta
alca

fés

315
vrijwilligers

Waddinxveen en Zuidplas: 
61 gezinnen, 47 voorlezers
Waddinxveen en Zuidplas: 
61 gezinnen, 47 voorlezers
Waddinxveen en Zuidplas: 

biebdegroenevenen
@bdgv

bibliotheekdegroenevenen
bibliotheekdegroenevenen.nl

Bibliotheek De Groene Venen
1.608
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Middelen
Collectie
De�collectie�boeken�is�de�basis�van�het�bestaan�van�de�Bibliotheek.�De�aanwas�
van� nieuwe� materialen� is� groot� en� doorstroom� in� het� boekenbestand� is�
dus� noodzakelijk.� In� oktober� is� de� Bibliotheek� gestart� met� afschrijven� van�
materialen�volgens�de�BCB-methode�(Bibliotheek�Collectie�Beheer).�Op�basis�
van�vooraf�in�het�uitleensysteem�aangebrachte�richtlijnen�wordt�gedurende�
het�hele�jaar�gestructureerd�afgeschreven.�Hiermee�houden�we�nog�beter�een�
aantrekkelijke,�actuele�collectie�in�stand.

In� samenwerking� met� St.� Vrienden� van� de� Bibliotheek� Reeuwijk� staat� in�
Zorgcomplex�Reehorst�sinds�april�2019�een�wisselcollectie�grootletterboeken.�
In� Zorgcentrum� Rijngaarde� in� Bodegraven� is� de� wisselcollectie� grootletter�
boeken�na�de�verbouwing�weer�teruggeplaatst.

Helaas�is�de�samenwerking�met�zorgcentrum�de�Zevenster�in�Zevenhuizen�na�
vele�jaren�beëindigd.�De�collectie�is�daar�per�1�april�verwijderd�en�van�de�vaste�
vrijwilligers�is�afscheid�genomen.

Profilering
Lobby
In�het�najaar�hebben�de�directeur-bestuurder�en�een�MT-lid�bijna�alle�fracties�
in� het� werkgebied� bezocht.� Met� behulp� van� de� ‘praatplaat’� is� de� impact�
van�de�activiteiten�van�de�Bibliotheek�onder�de�aandacht�gebracht�en�is�de�
Bibliotheek�in�gesprek�geraakt�met�de�lokale�politiek.

Lokale�politici�hebben�aangegeven�graag�betrokken�te�zijn�bij�activiteiten�van�
de�Bibliotheek.�Zo�waren�wethouders�aanwezig�bij�de�Nationale�Voorleesdagen,�
bracht�een�wethouder�in�Zuidplas�een�bezoek�aan�een�gezin�dat�meedoet�aan�
de�VoorleesExpress�en�was�er�aandacht�voor�de�Week�van�de�Alfabetisering�en�
de�opening�van�het�Taalhuis�in�Bodegraven.�In�het�kader�van�de�week�van�de�
mediawijsheid�werden�bijeenkomsten�met�de�burgemeester�en�groepen�8�uit�
het�primair�onderwijs�georganiseerd.�Ook�tijdens�het�Nationaal�Dictee�was�de�
lokale�politiek�in�de�drie�gemeenten�goed�vertegenwoordigd.
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In�Waddinxveen�heeft�het�college�een�bezoek�aan�de�Bibliotheek�gebracht.�Tijdens�een�interactieve�
bijeenkomst,� die� specifiek� op� het� Taalhuis� was� gericht,� is� de� impact� van� de� activiteiten� van� de�
Bibliotheek�voor�het�voetlicht�gebracht.�

Zichtbaarheid
De�Frontoffice-medewerkers�hebben�de�workshop�‘Succesvol�in�de�kraam’�gevolgd.�Hierbij�staat�het�
promoten�van�de�Bibliotheek�buiten�het�gebouw�centraal.�Een�aantal�medewerkers�volgde�tevens�een�
workshop�‘Wervend�schrijven’�om�het�schrijven�van�persberichten�te�verbeteren.
Alle�vestigingen�hebben�minimaal�één�keer�deelgenomen�aan�een�braderie�of�markt.
In�Waarder�en�Nieuwerkerk�aan�den�IJssel�is�de�Bibliotheek�onder�de�aandacht�gebracht�middels�een�
huis-aan-huis�promotiecampagne.�

Betrekken community’s
Een�MT-lid�en�de�Taalhuiscoördinator�hebben�de�Bootcamp�Of/by/for�all�gevolgd�bij�de�Koninklijke�
Bibliotheek.�Doel:�het�beter� laten�aansluiten�van�activiteiten�voor�bepaalde�doelgroepen�door�een�
deel�van�de�plaatselijke�community’s�bij�de�ontwikkeling�van�activiteiten�te�betrekken.�De�Bibliotheek�
gaat� deze� methodiek� in� eerste� instantie� inzetten� voor� het� aantrekken� van� de� doelgroep� NT1,� via�
bedrijven�in�het�werkgebied.

Flexibele abonnementen
Om� tegemoet� te� komen� aan� de� wens� van� klanten� om� flexibel� te� kunnen� lenen� zijn� twee� nieuwe�
abonnementsvormen� gerealiseerd:� het� maandabonnement� (betalen� per� maand)� en� de� BiebApp�
(boeken�lenen�zonder�abonnement).

Campagne 18-jarigen 
Leden�die�18�jaar�worden,�krijgen�m.i.v.�1�november�2019�een�maand�voor�hun�verjaardag�een�mail�
toegestuurd�met�daarin�informatie�over�het�aflopen�van�het�gratis�abonnement�en�de�mogelijkheden�
daarna�(lid�blijven�en�nota�betalen,�uitschrijven�of�Biebapp).�We�hopen�daarmee�het�aantal�telefoontjes�
over� de� (door� de� klant� als� onverwacht� ervaren)� nota’s� te� verminderen� en� de� klanttevredenheid� te�
verbeteren.�Wellicht�leidt�deze�actie�tot�een�stijging�van�het�gebruik�van�de�Biebapp.�

“De boeken en spelletjes zijn leuk. Samen zingen 
we nu elke keer ‘Smakelijk eten’. Voor mezelf is 
het goed, ik heb meer en meer geleerd van het 

Nederlands. Ik hoop dat je terugkomt.”

Deelnemer�“Leren�voorlezen”

“Ik was gisteren bij de bijeenkomst voor de participatie-verklaring. Het was wel leuk, maar ik 
wist alles al want dat had ik geleerd op de Zomerschool.”

Cursist
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Processen
Zelfevaluatie
Eén�keer�per�vier�jaar�wordt�in�de�Bibliotheek�een�audit�uitgevoerd�door�de�
Certificeringsorganisatie� Bibliotheekwerk,� Cultuur� en� Taal.� Een� audit� geeft�
de�Bibliotheek�inzicht�in�het�functioneren�van�de�organisatie.�Sterke�punten�
komen�naar�boven�maar�ook�verbeterpunten.�Een�audit�draagt�bij�aan�inzicht�
in�de�toekomstbestendigheid�van�de�organisatie.�Wanneer�een�audit�positief�
wordt� afgerond� volgt� er� de� certificering.� In� 2017� heeft� de� Bibliotheek� het�
certificeringscertificaat�voor�de�derde�keer�ontvangen.�Elke�twee�jaar�voert�de�
Bibliotheek�een�zelfevaluatie�uit,�deze�is�in�2019�afgerond.

Privacy beleid
AVG-compliance
Een�externe�specialist�is�aangetrokken�om�onze�AVG�compliance�te�toetsten�
en�om�te�inventariseren�wat�noodzakelijk�is�om�daadwerkelijk�compliant�te�
zijn.�Deze�specialist�heeft�een�Privacy�handboek�opgesteld.�

Frontoffice privacyproof 
In� juni� is� de� Bibliotheek� gestart� met� een� pilot� in� Waddinxveen� om� met�
Unlockpassen�te�werken�in�het�automatiseringssysteem�Wise.�Dit�houdt�in�dat�
alle�medewerkers�in�de�frontoffice�alleen�toegang�hebben�tot�lenersgegevens�
met� een� speciale� pas� en� de� daarbij� behorende� rol.� De� autorisatie� van� de�
rollen� is� toegekend� op� basis� van� functie.� Een� gastvrouw/heer� ziet� minder�
lenergegevens� dan� een� volledige� frontoffice� medewerker.� Alle� betaalde�
krachten� en� backoffice� medewerkers� hebben� alleen� nog� toegang� tot� Wise�
door�middel�van�een�persoonlijke�inlog.�De�uitrol�naar�de�andere�vestigingen�
is�in�december�afgerond.

Registratie in Profit
De�(digi)Taalhuis-medewerkers�gebruiken�met�ingang�van�2019�Profit�voor�de�
registratie�van�vrijwilligers,�cursisten�en�de�cursussen�die�zij�doen.�Nu�is�er�
nog�maar�één�plek�waar�de�registratie�plaatsvindt,�dit�is�ook�zeer�wenselijk�
voor�de�eisen�rondom�de�AVG.�De�toegang�tot�Profit�is�alleen�geautoriseerd�
voor�betrokken�medewerkers.

“Als wethouder voor Onderwijs en Bibliotheekwerk ben ik heel blij met 
het vele werk dat door de Bibliotheek samen met een groot aantal 
vrijwilligers wordt gedaan om taalvaardigheid te stimuleren en 

laaggeletterdheid tegen te gaan. 

Ik gun het iedereen om goed te leren lezen, waardoor lezen echt een 
plezier wordt. Daarom hebben we de afgelopen tijd speciaal voor onze 

schoolgaande kinderen als gemeente ook bijgedragen aan investeringen 
in het opzetten van de Bibliotheek op school op verschillende locaties. De 

Bibliotheek gaat met de tijd mee. 

Of je nu jong of oud(er) bent, ik zou zeggen: maak vooral gebruik van 
alle mogelijkheden die de Bibliotheek biedt!”

Wethouder�Jan�Leendert�van�den�Heuvel�(Bodegraven-Reeuwijk)
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Dienstverlening
Frontoffi ce
De� basis� van� alle� dienstverlening� van� de� Bibliotheek� ligt� in� de� frontoffi�ce.� Daar� vindt� het� directe�
contact�met�onze�klanten�plaats,�daar�worden�klanten�met�een�hulpvraag�gewezen�op�het�aanbod�
van�de�Bibliotheek.�In�de�frontoffi�ce�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.

Recente ontwikkelingen
De�Bibliotheek�in�Moerkapelle� is�verhuisd�op�20�februari� jl.�en�onder�grote�belangstelling�heeft�de�
offi�ciële�opening�plaatsgevonden�op�zaterdag�30�maart.
Begin�2019�zijn�in�het�kader�van�klantvriendelijkheid�in�verschillende�bibliotheken�de�betaalautomaten�
vervangen�door�pinapparatuur.

Taalhuis
In�de�Bibliotheken�in�Bodegraven,�Reeuwijk-Brug,�Nieuwerkerk�en�Waddinxveen�zijn�wekelijks�Taalhuis-
spreekuren.� Voor� iedereen� die� op� zoek� is� naar� hulp� op� het� gebied� van� taal,� digitale� vaardigheden�
of�het�zoeken�van�werk,�zit� tijdens�het�spreekuur�een�medewerker�klaar�om�de�hulpvrager�op�het�
juiste�spoor�te�zetten.�Bezoekers�worden�doorverwezen�naar�de�voor�hen�meest�geschikte�cursus�of�
bijeenkomst,�binnen�de�Bibliotheek�of�bij�één�van�de�samenwerkingspartners.�
Het� (digi)Taalhuis� Bodegraven-Reeuwijk� is� offi�cieel� geopend� op� 1� april� door� wethouder� van� den�
Heuvel.�

Tijdens� de� Week� van� de� Alfabetisering� werd� met� als� thema� ‘Proef� een� Boek’� in� drie� gemeenten�
voorgelezen�en�samen�gegeten.�Tijdens�deze�week�werd�een�kookboekje,�gemaakt�door�cursisten�en�
taalvrijwilligers,�gepresenteerd.

In�Zuidplas�is�in�samenwerking�met�de�gemeente�een�bijeenkomst�georganiseerd�met�drie�bedrijven�
over�bestrijding�laaggeletterdheid.�De�bijeenkomst�heeft�geresulteerd�in�een�samenwerkingsverband�
op� het� gebied� van� verbeteren� van� de� taalvaardigheid� van� de� medewerkers� van� zorginstelling� De�
Zellingen.�De�eerste�gesprekken�hierover�zijn�inmiddels�gevoerd.
Ook� dit� jaar� was� er� weer� de� Zomerschool,� zodat� ook� tijdens� de� zomerperiode� de� taalvaardigheid�
geoefend�werd.
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Op�initiatief�van�een�zeer�betrokken�en�actieve� inwoner�van�de�Wingerd�in�
Waddinxveen�is�in�de�buurt,�dicht�bij�de�hulpvragers,�een�taalklas�opgezet.�De�
groep�cursisten�bestaat�uit�inwoners�afkomstig�uit�Marokko�en�Syrië.

De� doelgroep� NT1� (laaggeletterden� met� Nederlands� als� moedertaal)� is� voor�
de� Bibliotheek� een� lastig� te� bereiken� doelgroep.� In� Waddinxveen� is� dit� jaar�
een� promotiecampagne� gevoerd� gericht� op� deze� doelgroep.� De� campagne�
was� ontwikkeld� door� Probiblio.� Een� ansichtkaart� is� huis-aan-huis� verspreid�
en�overal�bij�organisaties�en�winkels�zijn�posters�opgehangen.�De�campagne�
heeft�helaas�weinig�respons�opgeleverd.

Op�de�zorgboerderij�Bovenstee�in�Moordrecht�zijn�wekelijks�twee�vrijwilligers�
aanwezig�om�deelnemers�te�leren�lezen�of�om�samen�te�lezen.�Het�gaat�hier�
om�inwoners�die�Nederlands�als�eerste�taal�gebruiken�(NT1’ers).�Het�project�is�
ontstaan�in�samenwerking�met�het�Vrijwilligers�Informatie�Punt�van�Welzijn�
Zuidplas.

In�2019�is�een�plan�geschreven�om�NT1’ers�te�bereiken�via�de�bedrijven�waar�zij�
werken.�In�2020�zal�een�begin�gemaakt�worden�met�de�uitvoering�van�dit�plan.

Ontmoeting
In� oktober� was� het� voor� het� eerst� mogelijk� de� TEDtalks,� die� gepresenteerd�
werden�tijdens�TEDxVeghel,�live�te�volgen�in�de�theaterzaal�van�Cultuurhuys�
de� Kroon� in� Waddinxveen.� In� lezingen� van� maximaal� 18� minuten� kwamen�
tal� van� interesssante� onderwerpen� voorbij.� Het� aantal� bezoekers� mag� een�
volgende�keer�wat�groter�zijn.

Dit�jaar�vond�op�drie�locaties�het�Groot�Dictee�der�Nederlandse�taal�plaats�in�
de�raadszalen�van�gemeente�Bodegraven-Reeuwijk�en�Zuidplas�en�in�Cultuur-
huys� de� Kroon.� In� totaal� 55� deelnemers� durfden� de� uitdaging� aan� te� gaan.�
Er�was�grote�politieke�betrokkenheid�bij�dit�project�en�veel�publiciteit�eromheen.�

Taalhulp
Computerhulp

Hulp bij het zoeken naar werk
Formulierenbrigade

“Nu hoeft mijn man niet meer alleen met DigiD te werken, want ik durf 
het ook.”

Digi-sterker�cursist
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Cultuurvisie Zuidplas 
In�samenwerking�met�de�partners�van�het�Cultuurplatform�schrijven�we�mee�met�de�Cultuur�visie�
voor�de�komende�jaren.�Hiervoor�is�een�bijeenkomst�met�alle�culturele�instellingen,�verenigingen�en�
stichtingen�georganiseerd.�Ook�in�de�organisatie�had�de�Bibliotheek�een�aandeel.�

Cultuurcafé Waddinxveen
Op�26�maart�was�het�eerste�cultuurcafé�van�2019.�Wethouder�Hannie�van�der�Wal�heeft�hier�de�partners�
geïnformeerd�over�de�financiële�problemen�binnen�de�gemeente�Waddinxveen.�Deze�problemen�zijn�
ontstaan�door�hogere�kosten�van�de�decentralisaties�(WMO�en�jeugdzorg).�De�culturele�instellingen�
zijn�opgeroepen�om�nog�meer�samen�te�werken.�
Ook�in�de�gemeente�Waddinxveen�wordt�een�cultuurvisie�geschreven,�waar�de�Bibliotheek�zijdelings�
bij�betrokken�is.

In�samenwerking�met�Dorpshuis�Swanla,�het�Evertshuis�en�Cultuurhuys�de�Kroon�vonden�een�aantal�
succesvolle�auteursbezoeken�plaats.

de Bibliotheek op School (dBos)
De� samenwerking� met� het� primair� onderwijs� groeit� nog�
steeds.� In� 2019� zijn� weer� zes� nieuwe� Bibliotheken� op�
School�geopend,�in�iedere�gemeente�twee.�In�maart�is�de�
Bibliotheek�op�School�in�de�Da�Costaschool�in�Bodegraven�
geopend�en�na�de�zomervakantie:�één�dBos�in�Bodegraven�
(Goede� Herderschool),� twee� in� Waddinxveen� (Koning�
Willem� Alexanderschool� en� de� Regenboog)� en� twee� in�
Zevenhuizen� (Het� Reigerbos� en� de� nieuwe� school� KC�
Koningskwartier)

Boekstart in de Kinderopvang
Met�het�programma�Boekstart� in�de�Kinderopvang�krijgt�het�voorlezen�een�structurele�rol�binnen�
de� peuterspeelzaal� en� in� het� kinderdagverblijf.� Bij� de� start� van� de� samenwerking� wordt� van�
iedere� startlocatie� ten� minste� één� pedagogisch� medewerker� van� het� kinderdagverblijf� door� onze�
leesconsulenten�opgeleid�tot�leescoördinator.�

De�Bibliotheek�ondersteunt�de�kinderdagverblijven�bij�het�voorlezen�met�collectie,�Voorleeskoffertjes�
en�inhoudelijke�begeleiding.�Inmiddels�is�het�aantal�locaties�Boekstart�in�de�Kinderopvang�gegroeid�
naar�elf.

“Jammer maar ook aan alle leuke dingen komt 
een eind! Wat heb ik genoten van kleine (…) en 
wat is zij in taal gegroeid. Ook moeder oefende 

trouw mee. Moeder gaat naar de Bibliotheek om 
boeken te halen. Ze zei nog dat ze makkelijker 

Nederlands is gaan praten doordat ze haar 
dochter voorleest.”

Voorlezer�VoorleesExpress�Waddinxveen
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Klanten en partners
Sociogram
De� Bibliotheek� maakt� deel� uit� van� een� groot� netwerk� van� lokale� samen-
werkingspartners.� Er� wordt� samengewerkt� op� verschillende� niveaus� en�
terreinen.�Om�in�kaart�te�brengen�wat�het�belang�van�de�verschillende�relaties�
met� de� partners� is� ten� aanzien� van� de� strategische� doelstellingen� van� de�
Bibliotheek,�is�in�teams�een�sociogram�samengesteld.�

Aan� de� hand� van� drie� teamsessies,� geleid� door� Probiblio,� is� een� overzicht�
van� samenwerkingspartners� opgesteld,� zijn� conclusies� getrokken� en�
aandachtspunten�geformuleerd.��

In�2020�zal�een�verdiepingsslag�worden�gemaakt,�o.a.�om�te�bepalen�welke�
samenwerkingsverbanden� bijdragen� aan� de� doelstellingen.� Ook� worden� de�
mandaten�van�de�medewerkers�betreffende�besluiten�vastgesteld,�die�tijdens�
overleggen�met�externe�partijen�worden�genomen.

Klanttevredenheidonderzoek (KTO)
In� het� najaar� is� in� de� drie� grote� vestigingen� en� via� de� digitale� nieuwsbrief�
een� klanttevredenheidsonderzoek� uitgevoerd.� Door� middel� van� een� korte�
digitale� vragenlijst� zijn� 377� bezoekers� van� de� Bibliotheek� bevraagd� over�
dienstverlening,�collectie�en�medewerkers.�De�medewerkers�kunnen�trots�zijn�
op�een�gemiddelde�waardering�van�8,2.

Veel�bezoekers�hebben�meegedacht�over�verbeterpunten,�deze�zullen�worden�
gevat�in�een�verbeterplan.�Met�ingang�van�2020�zal�de�feedback�van�bezoekers�
(zowel�leden�als�niet-leden)�structureel�worden�onderzocht;�de�Bibliotheek�zal�
aansluiten�bij�Biebpanel,�een�onderzoeksplatform�van�Probiblio.

Partnertevredenheidonderzoek (PTO)
In�samenwerking�met�Probiblio� is� in�het�voorjaar�een�PTO�uitgevoerd� in�de�
vorm� van� gesprekken� met� samenwerkingspartners.� Het� onderzoek� heeft�
geresulteerd�in�een�rapportage�met�aanbevelingen.�Verbeterpunten�worden�
doorgevoerd�in�samenwerking�met�de�bevraagde�partners.

Samen sterk
De�Bibliotheek�maakt�in�de�drie�gemeenten�deel�uit�van�het�netwerk�rondom�
de� kwetsbare� doelgroep� van� werkzoekenden.� Zo� is� de� samenwerking� met�
Ferm�Werk�en�Werkplein�IJsselgemeenten�geïntensiveerd.�

In�het�kader�van�de�nieuwe�Inburgeringswet�is�de�Bibliotheek�betrokken�bij�
het�ketenoverleg�Inburgering�in�de�gemeente�Bodegraven-Reeuwijk.

In�Waddinxveen�zijn�in�samenwerking�met�St.�Vrijwilligerswerk�Waddinxveen�
en�de�Serviceclubs�voor�de�eerste�keer�belastingspreekuren�georganiseerd.
De�vrijwilligers�van�de�Formulierenbrigade�speelden�hierbij�een�belangrijke�
rol.�De�samenwerking�rond�belastinghulp�wordt�in�2020�voortgezet.

De�Bibliotheek�neemt�deel�aan�de�bijeenkomsten�van�het�Bruiscafé,�een�plat-
form�voor�organisaties�in�het�sociaal�domein�in�Waddinxveen.�In�november�
verzorgde� zij� een� presentatie� over� het� netwerk� rond� de� projecten� op� het�
gebied�van�Werk�en�Inkomen.

De sollicitatietraining

is ontwikkeld door 

De Levende Sollicitatiegids.

Sollicitatie-

training in de 

Bibliotheek

Meer informatie en aanmelden: walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl

Leer stap voor stap 

hoe je sneller en 

met plezier een 

baan vindt!

• Videotraining

• Persoonlijke begeleiding

• Niveau: MBO2 en lager

• Werken in je eigen tempo

• Zes lessen
• Deelname gratis

De sollicitatietrainingis ontwikkeld door De Levende Sollicitatiegids.

Zoek
werk

Aanmelden kan in de Bibliotheek. Of mail: walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl

Hoe zoek ik werk? In de Bibliotheek leer je dat gratis!
•  Leer door het kijken van video’s
• Je krijgt een werkboek• Er is iemand om te helpen• Er zijn zes lessen

•  Je leert in een groep of alleen
• Taalniveau A1
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Gemeenten
Inburgeringswet
Met� ingang� van� medio� 2021� valt� de� inburgering� weer� onder� de� verantwoordelijkheid� van� de�
gemeente.� Participatie� vindt� bij� voorkeur� plaats� via� betaald� werk� en� daar� moet� inburgering� aan�
bijdragen.�Gemeenten�gaan�inburgeraars�daarbij�activeren�en�begeleiden,�zodat�zij�vanaf�het�eerste�
moment�aan�de�slag�gaan.�De�Bibliotheek�sluit�aan�bij�het�ketenoverleg�inburgering�van�gemeente�
Bodegraven-Reeuwijk.�Het�aanbod�van�de�Bibliotheek�op�het�gebied�van�inburgering�is�verzameld�in�
een�document�en�aangeboden�aan�de�gemeente.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024
Het� belang� van� de� bestrijding� van� laaggeletterdheid� wordt� in� toenemende� mate� door� de� centrale�
overheid� ondersteund.� De� regierol� van� de� aanpak� van� laaggeletterdheid� wordt� neergelegd� bij� de�
gemeenten.�In�het�najaar�organiseerde�Probiblio�een�bijeenkomst�voor�gemeenten�en�Bibliotheken,�
het�thema�was�‘De�Bibliotheek�als�netwerkpartner’.�

Er� werd� een� algemeen� beeld� van� de� huidige� maatschappelijke� uitdagingen� en� de� specifi�eke�
uitdagingen�van�de�bibliotheken�en�gemeenten�geschetst.�Daarnaast�was�er�aandacht�voor�de�grote�
rol�van�de�gemeenten�in�de�vervolgaanpak�van�laaggeletterdheid.�De�Bibliotheek�De�Groene�Venen�
was�vertegenwoordigd�door�twee�MT-leden�en�twee�wethouders.

De�directeur-bestuurder�organiseerde�een�constructief�bestuurlijk�overleg�tussen�de�drie�wethouders�
die�elkaar�niet�regelmatig�treffen.�Er�wordt�een�vervolgafspraak�gepland�omdat�deze�wethouders�ook�
wethouders�Werk�en�inkomen�willen�betrekken.

“De Bibliotheek nieuwe stijl is een dorpshuis-plus 
voor iedereen: drempelloos en toegankelijk, een 
fi jne, verbindende en daarom onmisbare plek.”

Wethouder�Hannie�van�der�Wal�(Waddinxveen)
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Projecten
Mijn kind en mijn taal
Vanuit� een� verstrekte� subsidie� van� Tel� mee� met� Taal� heeft� de� Bibliotheek� de�
mogelijkheid� gekregen� een� project� te� doen� met� laag� taalvaardige� ouders.�
De� ouders� volgen� 20� weken� een� les� waarbij� er� gewerkt� wordt� aan� ouder-
betrokkenheid,� taalstimulering� bij� hun� kinderen,� taalvaardigheid� van� de�
ouders�en�het�vergroten�van�hun�zelfvertrouwen.�Iedere�week�komt�een�school-
gerelateerd�thema�aan�de�orde�zoals�ouderavond,�rapport,�10�minutengesprek,�
ouderbrief�enzovoorts.�In�Bodegraven�en�Waddinxveen�is�dit�project�inmiddels�
met�succes�gedaan�en�zal�het�ook�voortgang�vinden�in�2020.

Leren voorlezen
In�Reeuwijk-Brug�heeft�een�groep�van�Kids�en�zo�een�cursus�voorlezen�(uit�de�
zelfde�project-�en�subsidieaanvraag)�gehad.�Deze�cursus� is� in�Waddinxveen�
en�Zuidplas�ook�gegeven�aan�ouders�van�kinderen�die�aan�de�VoorleesExpress�
hebben�meegedaan.�In�2020�zal�deze�cursus�ook�gebruikt�worden�om�ouders�
van�VVE�kinderen�in�kinderdagverblijven�te�motiveren�om�meer�voor�te�gaan�
lezen

Traject bibliotheekvoorzieningen in het landelijk gebied  
De�provincie�Zuid-Holland�heeft�aan�Probiblio�gevraagd�om�met�bibliotheken�
in� het� landelijk� gebied� af� te� stemmen� in� hoeverre� Probiblio� de� Bibliotheek�
kan� ondersteunen� bij� innovatie� en� vernieuwing.� Zowel� de� Bibliotheek�
Krimperwaard�als�de�Bibliotheek�De�Groene�Venen�hebben�geparticipeerd�in�
de�pilot.

Programma Digitale inclusie
De�Bibliotheken�en�acht�publieke�dienstverleners�helpen�burgers�dicht�bij�huis�
om�te�gaan�met�de�digitale�overheid.�Verder�kunnen�mensen�terecht�bij�de�
Bibliotheek� als� zij� vragen� hebben� over� de� overheid� rond� huurtoeslag,� AOW,�
werk,�uitkering,�belastingen,�rijbewijs,�zorg�en�toeslagen.

De�dienstverlening�bestaat�uit:
1.�Intensivering�van�cursussen�digivaardigheden�(Digisterker,�Klik�en�Tik)
2.�Informatiepunt�Digitale�Overheid

Ook�de�Bibliotheek�De�Groene�Venen�neemt�deel�aan�dit�programma.�In�2019�
is� de� beschikking� voor� een� landelijke� startsubsidie� ontvangen.� In� januari�
2021� worden� de� eerste� Informatiepunten� Digitale� Overheid� geopend� in�
onze� Bibliotheek.� 2020� wordt� gebruikt� om� het� netwerk� te� versterken� en� de�
medewerkers�te�trainen.
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Beleid en resultaten
De�veranderende�functie�van�de�Bibliotheek�is�deels�terug�te�zien�in�de�cijfers�die�zijn�opgenomen�in�dit�
jaarverslag.�De�Bibliotheek�mag�zich�verheugen�in�meer�bezoekers,�onder�andere�door�de�spreekuren�
en�activiteiten�van�het�(digi)Taalhuis.�Het�aantal�volwassen�leden�neemt�geleidelijk�af,�terwijl�door�de�
realisatie�van�de�Bibliotheek�op�School�het�aantal�jeugdleden�toeneemt.�

De�afname�van�het�aantal�uitleningen�in�de�Bibliotheek�is�deels�te�verklaren�door�het�feit�dat�veel�
kinderen� hun� boeken� nu� op� school� lenen,� in� plaats� van� in� de� Bibliotheek.� Daarnaast� is� er� door� de�
invoering�van�de�AVG�privacywetgeving�de�koppeling�tussen�het�lidmaatschap�van�de�bibliotheek�en�
van�de�Bibliotheek�op�School�niet�meer�mogelijk.

Verder� is�te�zien�dat�er�steeds�meer�gebruik�gemaakt�wordt�van�de�mogelijkheid�elders�boeken�te�
reserveren�en�deze�in�de�eigen�vestiging�op�te�halen.

“Het technisch lezen gaat echt omhoog door de 
Bibliotheek op School.”

Joke�Pater,�directeur�PWA�Waarder



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

inwoners 20.753* 10.545 3.392** 29.298 21.789 8.730 8.403 4.961 107.871
openingstijden 24,5 17,5 5 4,5 31,5 19,5 15 21 4
zelfbediening 20 15
leden 4.592 893 345 147 5.991 2.406 1.075 1.320 294 17.063
% t.o.v. inwoners 22% 8,5% 4% 20,5% 11% 12% 16% 6% 16%
uitleningen 161.651 17.177 8.588 4.535 210.188 83.993 30.512 41.174 12.491 570.309
bezoekers 88.245 6.421 2.032 1.486 148.845 58.245 29.169 20.602 13.586 368.631

* inclusief Nieuwerbrug ** inclusief Driebruggen

reserveringen
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
2019 17.263 3.499 164 625 21.734 6.839 2.598 3.739 1.029 57.490

overzicht leden
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
2019 4.592 893 345 147 5.991 2.406 1.075 1.320 294 17.063

overzicht uitleningen incl verlengingen
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
2019 161.651 17.177 8.588 4.535 210.188 83.993 30.512 41.174 12.491 630.842

De Bibliotheek op School
Gemeente en school Leerlingen Uitleningen
Bodegraven-Reeuwijk
De�Venen
De�Regenboog
Prins�Willem�Alexanderschool
Schatrijk
Willibrord-Miland
Da�Costaschool
Goede�Herderschool

524
228
135
210
316
192
191

8.823
4.426
4.251
5.263
7.134

3.648
914

Waddinxveen
Bethelschool
Kleurrijk
Regenboog
Koning�Willem�Alexanderschool

276
121

246
278

3.859
3.160
1.379
1.936

Zuidplas
De�Keijzerschool
Nessevliet
PWA�Donge/PWA�Goudmos
De�Terp
Het�Reigerbos
ICK�Koningskwartier

134
164
423

200
534
29

2.704
2.424
6.507
1.855
2.159

91
Totaal 4.201 60.533

Factsheet 2019

De Bibliotheek De Groene Venen 2019 2018
Bibliotheken
Bibliotheken�op�School

9
17

9
10

Medewerkers�(15,7�FTE)
Vrijwillige�medewerkers

29�(15,7�FTE)
276

28�(15,5�FTE)
250

Leden�bibliotheken
Leerlingen�dBos
E-book�abonnementen
BiebApp�leden
Totaal aantal leden

17.063
4.201
2.314

105
23.683

17.928
2.380
2.139

20.067

Totaal aantal bezoekers 368.631 337.295

Unieke�bezoekers�website 46.391 38.850

De Bibliotheek De Groene Venen 2019 2018
Uitleningen�bibliotheken
Uitleningen�dBos
Uitleningen�e-books
Totaal aantal uitleningen

570.309
60.533
25.251

656.093

635.526
46.537
22.461

704.524
Bezoekers�literaire�avonden
Deelnemers�digitale�projecten
Deelnemers�taalprojecten

539
229
367

343
339
261

Volgers�Facebook
Volgers�Twitter
Volgers�Instagram
Volgers�LinkedIn
Gebruikers�Wise�Bibliotheekapp

810
1.489

159
162

1.608

721
1.456

100
160
732


