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Het verhaal van de Bibliotheek,
óns verhaal:
De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar
iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt
lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een
ontmoeting komt; het mag allemaal. Het is een (online) plek waar
je antwoorden vindt en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dit maakt
de Bibliotheek een onmisbare motor van een vaardige en menselijke
samenleving.
Als Bibliotheken leveren we
een wezenlijke bijdrage aan
welzijn en welvaart. Het is onze
ambitie dat we er - samen met
onze partners - voor zorgen
dat iedereen taalvaardig is,
digitaal mee kan komen en
de kans heeft zich een leven
lang te ontwikkelen. Dat
iedereen toegang heeft tot de
informatiemaatschappij en er
zijn weg in kan vinden. 
Dat iedereen kan kennismaken
met literatuur, kunst en
cultuur. En dat minder mensen
eenzaam zijn.
In iedere gemeente sluiten we hiervoor aan bij de lokale context,
lokale netwerken en lokale behoeften. We werken nauw samen met
overheden, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties.
Elke Bibliotheek heeft zo een eigen lokale kleur, maar opereert wel
vanuit dezelfde intentie en met dezelfde belangrijke pijlers.
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Voorwoord
Ook 2021 kenmerkte zich als een jaar in de Coronapandemie en met langere periodes van
aangepaste dienstverlening. Terugkijkend ben ik trots op de flexibiliteit, wendbaarheid en het
aanpassingsvermogen van de organisatie. Ondanks dat we meer dan 20 weken zeer beperkt geopend
waren, hebben we veel inwoners kunnen bereiken en dienstverlening – digitaal dan wel fysiek kunnen
bieden. In de drie gemeenten is een Informatiepunt Digitale Overheid gerealiseerd waardoor we in de
laatste Lockdown al als essentie dienstverlener kwetsbare inwoners konden helpen en ondersteunen.
Een jaar waarin we het kwaliteitskeurmerk -de certificering - wederom hebben behaald, de organisatie
verder hebben ontwikkeld en lokaal, regionaal en landelijk hebben bijgedragen aan het netwerk.
Ik dank alle vrijwilligers en medewerkers voor hun enthousiasme, grote inzet en samenwerking.
Gillian de Koning-Keg, directeur-bestuurder

Ambities
Ambitie 1
De Bibliotheek heeft de ambitie om een
leidende en regisserende rol te hebben in het
kader van de bestrijding van laaggeletterdheid
en op het gebied van de ontwikkeling van
basisvaardigheden (en met name een regierol
in het Taalhuisnetwerk)
Ambitie 2
De Bibliotheek wil om flexibel en wendbaar
te zijn de organisatiestructuur veranderen
van een hiërarchische harkorganisatie in een
projectorganisatie. In deze organisatie staat
de missie centraal, is er zelforganisatie en
persoonlijk leiderschap en is er ruimte voor het
gebruik maken en ontwikkelen van talenten
van medewerkers. De medewerkers worden
nauw betrokken bij de ontwikkeling naar deze
nieuwe organisatiestructuur.
Ambitie 3
De Bibliotheek wil sturen op resultaten en
koersen op effect, inclusief een productenboek
en productbegroting en hiermee nog beter
aansluiten op de maatschappelijke opgaven
(convenant) en gemeentelijk beleid.
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Strategie & beleid
Landelijke merkstrategie
Als Bibliotheek sluiten wij aan bij de landelijke merkstrategie zoals deze
ontwikkeld is door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Doel van
deze strategie is het meer zichtbaar maken van de brede maatschappelijke
educatieve bibliotheek. De gezamenlijk vastgestelde ambities zijn gekoppeld
aan de wettelijke taken van de Bibliotheek.
Onderdeel van deze strategie is modernisering van het verbindingsmodel.
Streven: van vier miljoen leden naar acht miljoen mensen die zich verbonden
voelen met de Bibliotheek. Dit betekent het ontwikkelen van andere
abonnementsvormen om het gebruik van de diensten beter in kaart te
brengen. Verder voeren we ter versterking van het merk een landelijke
huisstijl en staan we met elkaar achter een gezamenlijk motto: De Bibliotheek
als motor van een vaardige samenleving.

Netwerkagenda
Een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en
een leven lang leren. Dat zijn de drie maatschappelijke opgaven die staan
beschreven in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De Netwerkagenda is hier
een praktische uitwerking van. De directeur-bestuurder heeft een bijdrage
geleverd aan het opstellen van de netwerkagenda (onderdeel: de Robuuste
Bibliotheek).
Het uitvoeren van deze opgaven vraagt om samenwerking met lokale en
landelijke organisaties. Ook onze Bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer
als netwerkorganisatie. Om de samenwerking met andere partijen een
kwaliteitsimpuls te geven is een samenwerkingsbeleid geschreven. In 2022
zullen bestaande samenwerkingsverbanden worden geformaliseerd. Tevens
wordt een partnertevredenheidsonderzoek (PTO) uitgevoerd.
Wij organiseren dit PTO één keer in de drie jaar, doel is daarbij om te
kijken in hoeverre de samenwerking aan de verwachtingen heeft voldaan.
Heeft de samenwerking bijgedragen aan de strategische doelstellingen
van de Bibliotheek en van de samenwerkingspartners? Het succes van de
samenwerkingsverbanden wordt geëvalueerd, verbeterpunten worden
opgepakt. Hiermee kan de voortzetting van samenwerking worden geborgd.
Arbobeleid
In samenspraak met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de
preventiemedewerker is in 2020 een arbobeleid opgesteld. De Bibliotheek
De Groene Venen streeft naar een goed arbeidsklimaat voor haar medewerkers.
Het arbobeleid is gericht op de borging van de veiligheid en gezondheid
van medewerkers en vrijwilligers en op het voorkomen of beheersen van
psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, seksuele intimidatie, agressie &
geweld en pesten). Doel van dit beleid is om een ieder veilig en gezond te
laten werken.
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Leiderschap
Organisatieontwikkeling
Als Bibliotheek willen wij flexibel kunnen reageren op veranderingen in de
maatschappij.Datvraagtietsvanonzeorganisatie.Omvoldoendewendbaar
tezijniseenaanpassingvandeorganisatiestructuuronvermijdelijk.
De Bibliotheek heeft in 2021 de
eerste stappen gezet richting een
project-organisatie. In 2022 zal de
omslag gemaakt worden naar een
organisatie waar iedereen vanuit
deeigenfunctieeenbijdragelevert
aan het realiseren van de missie
van de Bibliotheek, met ruimte
voor zelforganisatie en persoonlijk
leiderschap. De medewerkers
worden nauw betrokken bij de
ontwikkeling van deze nieuwe
organisatiestructuur.Indenieuweorganisatiewordtmeergebruikgemaakt
vandetalentenvanmedewerkers.
De organisatieontwikkeling is gestart met een teamsessie van het MT,
begeleid door onze externe HR adviseur. Tijdens deze sessie zijn taken en
rollenopnieuwverdeeld,opbasisvantalentenencompetenties.
In2021zijnwegestartmeteenpilotwaarbijeenprojectteamwerdsamengesteld.HetprojectteamTaalvriendelijkeBibliotheekiseendwarsdoorsnede
vandeorganisatie.Uitverschillendeteamsiseenmedewerkerbetrokkenbij
dit project. In de gewenste situatie werken de directe dienstverlening, de
specialistenindebackofficeenhetmanagementalséénteamsamen.
Ook naar aanleiding van het Medewerkerstevredenheid Onderzoek (MTO)
iseenprojectteamsamengesteld.Dezepilotszijngeëvalueerd,deverbeterpuntenwordentoegepastbijhetinrichtenvannieuweprojectteams.

Onze leesconsulenten maakten, omdat groepsbezoeken niet
doorgingen, regelmatig ﬁlmpjes om zo op een leuke manier
kinderen enthousiast te maken voor de Bibliotheek. Zij kregen
onder andere deze reacties van leerkrachten, na het maken van
een ﬁlmpje voor groep 3:
“Watgoeddatjullieditgemaakthebben.Ikgahetvandaagaande
kinderenlatenzien”.
“Leukdaterzotocheenbeetjeeenalternatiefisopdezemanier,
meteenfilmpje.
Wegaanhetfilmpjezekerbekijkenindeklas.Bedankt!”
“Bedankt voor alle moeite! We zullen het filmpje laten zien en
delenmetouders.”
“Wat ontzettend leuk gedaan dit filmpje! Echt goed opgelost op
deze manier. Als de kinderen nou niet allemaal heel enthousiast
elkeweeknaardebibliotheekgaandanweetikhetnietmeer.
Magikhetfilmpjeookdoorsturennaardeoudersvanmijngroep?
Dankunnendekinderenhetfilmpjethuisnogeensrustigbekijken
enikdenkdathetsommigeoudersooknoginformatiegeeft.”

“Bedankt voor de informatie en de fijne avond! Lisanne en ik
hebben alle groepen nog even gevraagd wat ze van de avond
vonden.Wehebbenalleenmaarpositievereactiesontvangen,zo
leuk!
Zezijngeïnspireerdenvondenhetonderwerpinteressant.
De manier hoe jullie beide de informatie overbrachten was fijn.
Luchtigenontspannenenfijnestemomnaarteluisteren.“
Medewerkers Junis over thema avond laaggeletterdheid
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Medewerkers
De resultaten van het in 2021 uitgevoerde MTO werden tijdens een plenaire bijeenkomst aan de
medewerkers gepresenteerd. Het projectteam MTO heeft naar aanleiding van de rapportage een
documentmetaanbevelingenvoorhetmanagementopgeleverd.
HRM beleid
DeBibliotheekwilopbasisvanhaarmissieenvisieextraaandachtschenkenaanhetprofessionaliseren
vanhaarmedewerkers.DaartoeiseenHRMbeleidontwikkeld.Dekomendejarenisonzeaandacht
vooralgerichtophetaanlerenenonderhoudenvandebasisvaardighedenTaalenDigitaal,opdigitale
inclusie en het informeren van inwoners. De Bibliotheek werkt hiervoor soms intensief samen
metpartners.Ditvraagtnaastspecifiekekennisenvaardighedenvanmedewerkersookeengoed
samenspelvanverschillendeteamsomdeklantenbetertekunnenondersteunen.
Metallebetaaldemedewerkersiseenontwikkelgesprekgevoerd,waarbijontwikkel-enopleidingsmogelijkheden en de gevolgen van het projectmatig werken in de nieuwe organisatiestructuur
onderwerpenvangesprekwaren.NaastHRMbeleidisookeenopleidingsplanop-envastgesteld.
Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
DePVThadin2021eenvolleagenda.DeledenvandePVTpraatteno.a.meeoverarbobeleid,plan
vanaanpakRI&E,gezondthuiswerkenendeorganisatieveranderingdieopstapelstaat.Heteerste
jaarverslag kwam uit (thuisbezorgd met een leuke attentie voor elke medewerker). De achterban
werdgeïnformeerdmiddelsdigitalenieuwsbrieven.
Ziekteverzuim
HelaashaddeBibliotheekditjaartemakenmet
eenhoogziekteverzuim(10,4%).Roostersstonden
vaakonderdrukdoorziekemedewerkersendoor
medewerkers in quarantaine. Daarnaast waren
er minder vrijwilligers beschikbaar. Een aantal
vrijwillige medewerkers is gedurende lange tijd
vaak, doordat zij door leeftijd of gezondheid tot
derisicodoelgroepbehoorden,nietofnauwelijks
ingezet.

“Wil je mij s.v.p. uitschrijven. Ik ga geen
gebruik meer van maken van Walk&Talk.
Binnenkortgaikmetpensioen.Nogmaals
heel hartelijk dank voor de leerzame
onderwerpen, de ondersteuning die
jullie mij hebben gegeven en de mooie
ontmoetingen.
Ikheberfijneherinneringenaan.Ikwens
datjulliesnelweerfysiekopenkunnen.
Jullie doen geweldig werk, voorzien in de
behoefteenmoetenblijven.Nogheelveel
succes.”
Deelnemer Walk&Talk

Bruggen slaan
De Personeelsvertegenwoordiging van de
Bibliotheek De Groene Venen wil een brug
slaan tussen de directeur-bestuurder en de
medewerkers door kritisch mee te kijken,
kritisch mee te luisteren en advies uit te
brengen op onderwerpen die alle medewerkers*
aangaan en van belang zijn.
De PVT moet bij haar adviezen, instelling
en initiatieven de belangen van zowel de
organisatie als van het personeel afwegen.
De PVT wil een proactieve houding aannemen
als het gaat over arbeidsomstandigheden en
het welzijn ten aanzien van het personeel.
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Middelen
Cultuurhuys de Kroon
In de gemeenteraad van Waddinxveen werd
een memo ‘Evaluatie exploitatie Cultuurhuys
deKroon’vastgesteld.Naaraanleidinghiervan
vonden diverse gesprekken met partners
plaatsoverhetgebruikvandeKroon,metals
doelhetoplossenvandeknelpunten.Ditisniet
eenvoudiggebleken,hettrajectwordtvervolgd
in2022.
Evertshuis
De gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk
heeft nog geen besluit genomen over de
toekomstvanhetEvertshuis.AlsBibliotheek
hebben we het bestuur van het Evertshuis
en de portefeuillehouder gevraagd mét
de Bibliotheek te praten en niet over
de Bibliotheek. Gemeente Bodegraven
heeft baat bij een levendig, bruisend Evertshuis. Wij leveren daar met een
Bibliotheekopeenopenlocatiegraageenbijdrageaan.
BCF offerte/Zuidplas
Ten behoeve van de vierjarige subsidie overeenkomst heeft de directeurbestuurdernaaraanleidingvandeuitvraagvandeGemeenteZuidplaseen
offerte,onderbouwingenmeerjarenbegrotingingediend.Deovereenkomst
zalin2022wordenondertekend.
Plan van aanpak RI&E
Op basis van het in 2020 uitgevoerde RI&E werd in het voorjaar een plan
vanaanpakgeschreven.Indit(meerjaren)planwordtonderscheidgemaakt
naar risico’s die op korte, middellange en langere termijn moeten worden
aangepakt. Het plan van aanpak is geschreven in samenspraak met de
preventiemedewerkerendePVT.

Quotes van zomerschool cursisten:
• Zomerschoolisheelnuttig.Iedereenzoumoetenkomen.
• Ikhebhierzoveelgeleerd!Nieuwewoordenenheelveelpraten
• Hetisfijnominkleinegroepjestewerken.Nuleerjeveelmeer.
• Ineenkleingroepjedurfikmeertevragenentepraten.
• Deze lessen zorgen ervoor dat ik in de vakantie niet al mijn
Nederlandsvergeet.
• Ikhebnieuwemensenlerenkennen.

Quotes van zomerschool vrijwilligers:
• Dit is zo leuk om te doen! Ik heb mijn moeder gezegd dat ze
volgendjaarookmoetkomenhelpen.
• Hetisdankbaarwerk.Ikvoelmenazo’nochtendechtnuttig.

Bedanktweervoordeinteressantebijeenkomstvanmorgen!Ikben
nu sinds een maand actief als Praatmaatje (sowieso mijn eerste
ervaring met vrijwilligerswerk) en ik heb er spijt van dat ik hier
nieteerdermeebenbegonnen.Ikvindhetergleukenuitdagend
omtedoen.
Praatmaatje

“Ikkijkmetveelplezierterugopdebijeenkomsten.Hetheeftmij
door de WW periode heen geholpen. Ik heb momenteel werk en
denkdatikwelmagblijven.
Dankvoordeinspirerendebijeenkomsten.
Veelsucces.”
Deelnemer Walk&Talk
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Processen
Certificering
Eind november vond de certificeringsaudit plaats. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk,
Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van
bibliotheek- en cultuurorganisaties. Twee auditoren gingen een dag lang in gesprek met medewerkers,
stakeholders en samenwerkingspartners. Het was een intensief traject met een mooi resultaat, waar
we trots op mogen zijn. In januari 2022 werd bekend dat de Bibliotheek het Certificaat weer voor vier
jaar mag verlengen.
Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
In het najaar heeft de Bibliotheek de zelfevaluatie voor het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
uitgevoerd. Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen ondersteunde ons hierbij. Om het Keurmerk te
mogen voeren, moet nog een klein aantal verbeterpunten worden aangepakt. In het voorjaar van
2022 hoopt de Bibliotheek het Keurmerk definitief te verwerven.
Per 1 juli trad de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in. Samen met de RvT is onderzocht
welke handelingen en aanpassingen in statuten, reglementen en werkwijzen noodzakelijk zijn.
Financiële administratie
Het administratiesysteem dat de Bibliotheek al langere tijd gebruikte, ondersteunde de ambitie om te
sturen op resultaat en het koersen op effect onvoldoende. Ook het maken van een productbegroting
en het voeren van een goede projectenadministratie behoorde niet tot de mogelijkheden. Daarom
stapt de Bibliotheek per 1 januari 2022 over op een nieuw administratiekantoor.
Biebpanel
In het kader van Biebpanel voerde Probiblio voor onze Bibliotheek een lokaal leden- en bezoekersonderzoek uit. De resultaten van de onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening te
verbeteren en meer aan te laten sluiten op de wensen van de klant. Er zijn ook landelijke onderzoeken
opgeleverd, de rapportages helpen ons bij het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, passend bij
vragen uit de maatschappij. Inclusiviteit was één van de onderzoeksthema’s.
Hoe welkom en vertegenwoordigd voelen mensen met een migratieachtergrond zich in de Bibliotheek?
Welke behoeften hebben zij m.b.t. de dienstverlening en communicatie in de toekomst? En: hoe
kunnen Bibliotheken inclusiever worden? Verder is in 2021 onderzoek gedaan naar ervaringen van
jongeren met de digitale overheid en het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek.
Dit onderzoek wordt in 2022 gebruikt als basis voor een lokale IDO campagne gericht op jongeren die
18 jaar worden.
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Diensten/projecten
Dienstverlening in Coronatijd
Ook dit jaar hadden we te maken met beperkte dienstverlening als gevolg van
de pandemie. Maar liefst 20 weken was de Bibliotheek gesloten voor publiek.
Dat betekende niet dat er helemaal geen dienstverlening was.
In de Bibliotheken was het alle hens aan dek om onze klanten te bieden wat
wél mogelijk was. De bezorgdienst voor 70plussers draaide overuren en voor
iedereen die wel naar de Bibliotheek kon komen werden verrassingstassen
klaargezet.
Zodra er weer activiteiten georganiseerd mochten worden werd er waar
mogelijk snel geschakeld van online naar fysiek, hoewel er wel beperkingen
waren in aantallen te ontvangen bezoekers.
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Dankzij de landelijke lobby over het belang van de Bibliotheek werden wij
in december bestempeld als essentiële dienstverlening. Als gevolg daarvan
waren onze vestigingen in de laatste lockdown van 2021 wél geopend. Daardoor
konden de medewerkers van het Informatiepunt Digitale Overheid, gevestigd
in de Bibliotheek Bodegraven, Nieuwerkerk aan den IJssel en Waddinxveen,
veel mensen helpen met het vinden van de weg op websites van de overheid.
Tijdens de IDO-spreekuren (en ook daarbuiten) werden talloze mensen
geholpen met bijvoorbeeld het maken van een afspraak voor vaccinatie of
boosterprik.
Door het in orde maken van de QR code voor het Corona Toegangsbewijs
(op smartphone of op papier) zorgden de medewerkers voor veel tevreden
klanten. In 2022 worden de IDO spreekuren gekoppeld aan de spreekuren van
het Taalhuis. Deze dienstverlening wordt uitgebreid naar de kleine kernen,
om ook daar de inwoners dichtbij te kunnen ondersteunen.
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Activiteiten van het (digi)Taalhuis
Doelgroep NT1
2021waseenlastigjaarvoordeuitvoeringvanalleprojecten,datgeldtzeker
voor de projecten gericht op de NT1 doelgroep. Voor deze doelgroep is het
volgenvaneentrainingineenonlinevormgeenoptie.
Er is veel genetwerkt in de drie gemeenten en het is gelukt om een aantal
activiteitenweldoorgangtelatenvinden.Eenkleingedeeltevandedoelgroep
isbereikt,hoewelnietdeaantallendiewevantevorenvoorogenhadden.
HetfeitdaterNT1’ersaaneenaantaltrainingenhebbenmeegedaan,geeftons
hetvertrouwendatwe,mitsweniettemakenkrijgenmetverderebeperkende
maatregelen,hetkomendejaarmeerprojectenvoordezedoelgroeptoteen
succeskunnenmaken.
Doorintespelenoponderwerpendiede
doelgroepinteressantvindt,entijdensde
bijeenkomsten deze thema’s te koppelen
aaneentaalopdracht,wordtgewerktaan
detaalvaardigheidvandedeelnemers.
Mogelijke thema’s: financiële zelfredzaamheid en gezondheid. Hierbij sluiten
we aan bij de leervraag en interesse
van de doelgroep. Deze bijeenkomsten
worden op maat aangeboden aan een
kleinegroepNT1’ers.Deelnemerskunnen
mogelijkdoorstromennaartaallessen.
Digivitaler
Rond digitale gezondheidszorg werd driemaal de bijeenkomst ‘Digivitaler’
georganiseerd,voorintotaal18deelnemers.Enkeledeelnemersschrevenzich
na afloop in voor een training computer basisvaardigheden. Deze activiteit
werdgeorganiseerdinsamenwerkingmetMediïs(enindevoorbereidingsfase
metBibliotheekGouda).
VerderwaservoordezedoelgroepextrahulpmogelijkbijhetCoronatoegangsbewijsendebijbehorendeapp,hiervoorzijnapartespreekureningericht.

Grip op geld
DecamouflagetrainingGripopjegeldiséénkeeruitgevoerdinZuidplas,in
samenwerking met Stichting Zo! In Waddinxveen en Bodegraven worden
afsprakenmetpartnersgemaaktomdezetrainingdaarin2022uittegaan
voeren.
Woordkaarten box
StichtingLezenenSchrijvenheeftinsamenwerkingmetdegemeenteneen
woordkaarten box ontwikkeld die de Bibliotheek in de week van Lezen en
Schrijven in ontvangst mocht nemen. Deze box kan worden gebruikt in de
taallessenenbijdetaalcoaching.
Zomerschool
Omdat in 2021 veel reguliere fysieke
lessen kwamen te vervallen is dit jaar
gekozen voor een andere opzet van de
zomerschool.Inplaatsvanbezoekenaan
gemeentehuis,brandweerensportschool
was er dit jaar ‘gewoon’ les. In totaal
32 cursisten volgden taallessen in de
zomervakantie.
Thema avond laaggeletterdheid
InseptemberverzorgdendetaalhuiscoördinatorsamenmeteenTaaldocent
NT1eenteamavondoverlaaggeletterdheidvoordemedewerkersvanJunis
kinderopvanginBodegraven.
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Dienstverlening aan het onderwijs
Het aantal Bibliotheken op school is dit jaar flink uitgebreid. Er startte een nieuwe dbos locatie in
Waddinxveen, Nieuwerkerk en Zevenhuizen. In Nieuwerkerk en Bodegraven hebben de leesconsulenten
gewerkt aan de opstart van een nieuwe Bibliotheek op School, deze zullen begin 2022 geopend
worden. De samenwerking met voorschoolse instellingen en kinderdagverblijven is geïntensiveerd.
Op een aantal basisscholen werd in samenwerking met de school een training ‘Voor jou en je kind’
georganiseerd. Laagtaalvaardige ouders worden geholpen met de begeleiding van hun kind op
school, om zo de ouderbetrokkenheid te vergroten. Op dit moment verwijzen scholen met name NT2
ouders door naar deze training. We verwachten in 2022 meer instroom vanuit de NT1 doelgroep.
Op verzoek van Stichting Cultuurvijver heeft de Bibliotheek in september bijgedragen aan de
culturele projectweek voor brugklassers van het Voortgezet Onderwijs in Nieuwerkerk. Er werd een
VR workshop georganiseerd . Zo konden de leerlingen kennismaken met VR brillen, hun werking en
hun mogelijkheden.

Culturele activiteiten
Bart Chabot
In verband met de pandemie konden veel geplande culturele activiteiten niet doorgaan. De lezing
met Bart Chabot konden we gelukkig wel organiseren. Vanwege de 1,5 meter regel was er plaats
voor 38 belangstellenden. Wethouder Brigitte Leferink interviewde de auteur op meesterlijke wijze,
waarbij Bart het haar niet makkelijk maakte.

Digitale geletterdheid
Taal en DigiTaal, zijn onlosmakelijk verbonden
met elkaar. Het één kan niet zonder het ander en
de Bibliotheek voorziet met haar programma’s
op het gebied van Digitale Geletterdheid iedereen
van 0-100 jaar van de benodigde vaardigheden.
Een greep uit de activiteiten:
• Nationale Voorleesdagen (digitaal)
• Webinar samen met de GGD MiddenHolland. Onderwerp: kind en media, voor
ouders van kinderen in de leeftijd 8 – 12 jaar)
• Podcast “mediaouders” i.s.m. met het gezin
van Jan Rot en Ozcan Akyol (incl. een podcastlounge in Waddinxveen en Bodegraven)
• Lezing voor volwassenen over veiligheid op
het internet door Maria Genova
• MediaUkkieDagen (digitaal)
• Lancering Hackshield (in samenwerking met
de gemeente Waddinxveen en Zuidplas)
• Lancering digitale gezondheidszorg (E-Health)
+ Digivitaler (programma hierover voor
volwassenen)
• Ontwikkeling van Digisnacks
• Mediawijs activiteiten voor buitenschoolse
opvang (BRAVO)
• Workshop Virtual Reality VO Nieuwerkerk
aan den IJssel
• Coderdojo Nieuwerkerk
• Week van de mediawijsheid
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Stakeholders
(digi)Taalhuis
De ambtenaren van de drie gemeenten hebben ten aanzien van aanpak
laaggeletterdheid en de dienstverlening van het Taalhuis en de Bibliotheek
een leidraad opgesteld. Deze leidraad wordt in 2022 de basis van de opdracht
voor het Taalhuis in het werkgebied.
In het regioplan ‘Een (basis)Vaardige Regio ‘2020-2024’ is de aanpak van
laaggeletterdheid voor de regio Midden Holland beschreven. Vooruitlopend
op dit regionale plan heeft gemeente Bodegraven-Reeuwijk een lokaal plan
van aanpak laaggeletterdheid opgesteld.
In Waddinxveen is een lokaal taalpact in voorbereiding. De startbijeenkomst
heeft in oktober online plaatsgevonden. Doel is het gezamenlijk stimuleren
van volwassenen om hun basisvaardigheden te vergroten en er voor te zorgen
dat kinderen opgroeien in een omgeving waar zij hun vaardigheden zo goed
mogelijk ontwikkelen.

Lobby
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is actief lobby gevoerd
om het belang van de Bibliotheek voor de inwoners goed voor het voetlicht
te krijgen. De directeur-bestuurder vertelde over belang en impact van de
Bibliotheek en haar activiteiten tijdens fractievergaderingen van de meeste
politieke partijen in de drie gemeenten.
Met de portefeuillehouders en ambtenaren van de gemeente werd bestuurlijk
overleg gevoerd. Op de agenda stonden onder andere financiering voor de
langere termijn en de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Om de
kwaliteit van het bibliotheekwerk in de toekomst te borgen is een structureel
hogere bijdrage van de gemeenten noodzakelijk. Het heeft onze voorkeur dat
de drie gemeenten hierin gezamenlijk optrekken.
De voornemens om op het bibliotheekwerk in gemeente Zuidplas te
bezuinigen zijn gelukkig tijdens de raadsvergaderingen niet doorgevoerd. De
Bibliotheek heeft in een brief aan het college en de raad de gevolgen en de
impact voor de (kwetsbare) inwoners van Zuidplas van de voorgesteld korting
kenbaar gemaakt. Voor 2022 geldt wel een korting door het niet indexeren
van de subsidie. Dit is een besluit van de Raad in de begrotingsvergadering
in 2020.
Tijdens de bestuurlijke overleggen over de subsidiebeschikking 2022 is
gepleit voor gezamenlijk hervatten van de gesprekken over het regionale
bibliotheekbeleid en de financiering ervan. De directeur - bestuurder heeft
gevraagd dit ook in de overdrachtsdossiers voor de nieuwe colleges op te
nemen. Hierbij is ook de zorg uitgesproken ten aanzien van de landelijke IDO
subsidiegelden die nu rechtstreeks aan de Bibliotheek worden betaald maar
mogelijk vanaf 2023 via de gemeente verlopen. Oormerken van deze bijdrage
voor deze belangrijke dienstverlening is van groot belang.
Raad van Toezicht
Eind december 2020 verliet de voorzitter Bauke Zoodsma de Raad van Toezicht
(RvT). Hij werd per 1 januari 2021 opgevolgd door Kees de Jong. Ook Helma
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vandeWeteringheeftonzeRvTverlaten.Haarplaatswordtingenomendoor
SuzannevanNieuwenhuijzen.DeRvTheeftin2021naeenoffertetrajecteen
nieuweaccountantaangesteld.JaarlijksvindteencontrolevandeGovernance
codeCultuurplaats.HetjaarverslagvandeRvTistevindenoponzewebsite.
Preventieakkoorden
InWaddinxveenisdooreengrootaantallokalepartijenhetpreventieakkoord
‘Samen voor een gezonder Waddinxveen’ getekend. De samenwerkende
organisaties, waaronder de Bibliotheek, zijn allen actief op het gebied van
preventieenzorg.DeactiviteitenvanbetrokkenorganisatiesalsWadwijzer,
CJG,PaletWelzijn,Kwintes,KwadraadendeBibliotheekdragenbijaaneen
gezondeleefstijl,mentaalwelzijnofsocialeparticipatie.
Doelishetversterkenvanbestaandeactiviteitenenhetgezamenlijkstarten
van nieuwe initiatieven. De Bibliotheek De Groene Venen gaat zich in haar
cursusaanbod basisvaardigheden (taal, reken en digitale vaardigheden)
nadrukkelijkerrichtenopgezondheidsvaardighedenene-health.
Ook in Bodegraven-Reeuwijk is de Bibliotheek betrokken bij het lokale
preventie akkoord. In dit Leefstijlakkoord wordt een de verbinding gelegd
tussen preventie en sport. Thema’s zijn: eenzaamheid, gezonde voeding en
eenrookvrijeomgeving.
InZuidplasondertekendedegemeentesamenmetpartnerseenpreventieakkoord‘NaareengezonderNederland’
Hackshield
Gemeente Waddinxveen, Politie Hollands Midden en Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Midden Holland voerden samen met de Bibliotheek de
campagneHackshield.Doelvanditprojectisbijdeouderebasisschooljeugd
bewustwording creëren en weerbaarheid bevorderen op het gebied van
cybercriminaliteit. Deze groep is zich vaak niet bewust van de risico’s die
zij loopt op bijvoorbeeld social media en is daarmee een makkelijke prooi
voor hackers en andere online criminelen. In de gemeente Zuidplas was de
BibliotheekzijdelingsbetrokkenbijhetprojectHackshield.

Burgermeester Nieuwenhuis is blij met het Hackshield initiatief
“Online veiligheid is heel belangrijk. Niet alleen in de fysieke wereld is er
criminaliteit. Op je huis doe je een slot. Maar hoe werkt dat online? Jong
geleerd is oud gedaan! Daarom is het mooi dat we de Waddinxveense
kinderen spelenderwijs nog mediawijzer kunnen maken dan ze al zijn.”

Cultuur
Zowel in de gemeente Waddinxveen als Zuidplas is de Bibliotheek partner
in het culturele domein. In Waddinxveen is een bijdrage geleverd aan de
totstandkomingvandecultuurvisie.IndegemeenteZuidplasisdeBibliotheek
kernpartnerinhetCultuurplatform.
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Vooruitkijken
Ook als Bibliotheek kijken we uit naar het weer ‘gewoon’ aan de slag gaan
voor onze klanten. Het was fijn met online dienstverlening toch mensen van
dienst te kunnen zijn.
Helaas is een deel van de inwoners onvoldoende (digi)taalvaardig om met
online hulp uit de voeten te kunnen. Dus we zijn blij dat we in 2022 ook voor
deze doelgroep weer een fysiek aanbod kunnen verzorgen. En het is fijn te
kunnen melden dat voor deze doelgroep de IDO- en Taalhuisspreekuren
worden uitgebreid naar de kleine kernen.
Na het behalen van de certificering in 2021, staat voor het komend jaar de
Taalhuiscertificering op stapel. Door te investeren in de kwaliteit van het
Taalhuis, borgen we het Taalhuis als belangrijke schakel in de lokale aanpak
van laaggeletterdheid.
2022 is ook het jaar van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. We nemen de
nieuwe colleges straks graag mee in onze visie voor een toekomstbestendige
Bibliotheek, met een verhoogde financiële bijdrage. Het nieuwe beleidsplan
dat we dit jaar schrijven geeft een beeld van onze stip op de horizon.
Ook intern wordt het een spannend jaar van veranderingen, in de organisatiestructuur en in administratieve processen. We verheugen ons op de instroom
van een aantal nieuwe collega’s, die met frisse blik en samen met ons de
Bibliotheek weer een stapje verder gaan brengen.
Het komend jaar bestaat onze Bibliotheek in de huidige vorm 15 jaar.
2022 is een jaar waar we vol vertrouwen naar uitzien.
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Factsheet 2021
De Bibliotheek op School
Gemeente en school

Bodegraven-Reeuwijk
De Regenboog
Prins Willem Alexanderschool
Schatrijk
Willibrordschool
Milandschool
Da Costaschool
KC Wereldweijde

Bodegraven-Reeuwijk

Leerlingen Uitleningen
195
125
185
337
61
161
146

2.437
3.981
2.395
8.123
1.680
1.997
1.791

Waddinxveen
Bethelschool
Kleurrijk
Regenboog
Koning Willem Alexanderschool
Theo Thijssenschool*

289
115
220
247
262

49
1.541
1.255
1.633
1.130

Zuidplas
De Keijzerschool
Nessevliet
PWA Donge/PWA Goudmos
De Terp
Het Reigerbos
ICK Koningskwartier
De Eendracht*
Elimschool*

176
125
418
175
483
142
180
174

585
1.277
2.537
674
1.818
514
1.287
1.172

4.216

37.876

Totaal
*Gestart na de zomervakantie.

Een gedeelte van het jaar waren de scholen gesloten. Ook mochten er
in periodes geen ouders in de school (om uit te lenen). Hierdoor zijn
niet alle uitleningen geregistreerd.
NB: in 2021 was de Bibliotheek in totaal 20 weken gesloten. De rest
van het jaar was dienstverlening alleen mogelijk binnen de geldende
Corona maatregelen.

inwoners

B’graven*

8.974

14.178

24,5

17,5

4,5

31,5

19,5

15

21

15

3

5.241

2.163

896

1.290

overzicht leden
2019

2020

902
8,5%

2,7%

16,7%

9,5%

10%

9,1%

12,8%

23.540

4.729

137.282

57.596

15.110

34.442

376.605

58.848

10.545

1.029

62.611

28.937

17.749

onbekend

179.719

** inclusief Driebruggen *** inclusief Moerkapelle

B’graven

Reeuwijk

13.860

2.934

21.303

5.229

4.592

893

4.051

932

3.817

902

17.263

Jeugdbibl Waarder W’veen

3.499

164
79

2021

625

21.734

900
1.484

Nieuwerk. M’drecht Z’huizen Moerkap. Totalen
6.839

2.598

18.543

6.038

31.350

10.544

147

5.991

2.406

1.075

1.320

294

17.063

97

5.402

2.191

928

1.207

154

14.962

100

5.241

2.163

896

1.290

14.409
12.491 630.842

345

overzicht uitleningen incl verlengingen
2019

14.409

17,8%

2021

2020

100

112.930

103.906

* inclusief Nieuwerbrug

2021

Totalen

22.656

3.817

bezoekers

2020

Moordrecht Z’huizen***

31.351

leden

2019

Nieuwerk.

3.703

22

% t.o.v. inwoners

Zuidplas

W’veen

10.651

openingstijden

reserveringen

W’veen

Waarder**

21.417

zelfbediening

uitleningen

Reeuwijk

3.739

1.029

1.768

3.437

759

3.261

6.559

161.651

17.177

8.588

4.535

210.188

83.993

30.512

41.174

113.952

17.755

1.861

3.702

145.435

63.004

18.381

33.562

103.906

23.540

4.729

137.282

57.596

15.110

34.442

De Bibliotheek De Groene Venen

2021

2020

7
21

7
18

29 (16,1 FTE)
345

29 (15,7 FTE)
313

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

14.409
4.216
2.481
233
20.440

14.318
3.574
1.576
201
19.669

Totaal aantal bezoekers

179.719

172.637

47.013

58.793

Bibliotheken
Bibliotheken op School
Medewerkers (15,7 FTE)
Vrijwillige medewerkers

Unieke bezoekers website

De Bibliotheek De Groene Venen
Uitleningen bibliotheken
Uitleningen dBos
Uitleningen e-books
Uitleningen luisterboeken
Totaal aantal uitleningen

Bezoekers literaire avonden
Deelnemers digitale en
Werk & Inkomen projecten
Deelnemers taalprojecten
Volgers Facebook
Volgers Twitter
Volgers Instagram
Volgers LinkedIn
Gebruikers Wise Bibliotheekapp

57.490
48.318
79.730

3.491

401.143
376.605

2021

2020

376.605
37.876
37.500
12.301                           
464.282

401.143
46.441
37.467
3.338
488.389

155
237

250
281

1.009
1.495
486
265
1.647

1.067
1.503
278
214
547

38

111
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