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Inleiding
De vijf kernfuncties van de bibliotheek

gemeenten in ons werkgebied, heeft de

Op 1 januari 2015 werd ik wakker in een nieuw

Bibliotheek Bollenstreek in 2015 het nieuwe

bibliotheeklandschap waarin de Bibliotheek

meerjarenbeleidskompas 2016-2019 opgesteld.

Bollenstreek valt onder de werkingssfeer van de

Het beleidskompas is voor een groot deel een

bibliotheekwet. In die nieuwe bibliotheekwet

voortzetting van het huidige beleid waarbij

heeft de openbare bibliotheek een publieke taak

we ons naast het uitlenen van materiaal, een

die in ieder geval de volgende vijf wettelijke

traditionele taak van de bibliotheek, steeds

kernfuncties omvat:

meer richten op dienstverlening op het gebied

•

ter beschikking stellen van kennis en

van lezen, leesbevordering, taalvaardigheid

informatie;

en mediawijsheid. Dat vertaalt zich in drie

•

bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling

programmalijnen, te weten: Lezen, Leren en

en educatie;

Verbinden. In de komende jaren liggen hierin

•

bevorderen van lezen en het laten

onze ambities en uitdagingen.

•

organiseren van ontmoeting en debat;

•

laten kennis maken met kunst en cultuur.

kennismaken met literatuur;

Deze vijf kernfuncties dragen bij aan de
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van
de maatschappelijke kansen van het algemene
publiek. De bibliotheekwet bouwt hiermee
voort op het Unesco-manifest uit 1994 over
het openbaar bibliotheekwerk: “…De openbare
bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot
kennis, schept een essentiële voorwaarde voor
levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming
en de culturele ontwikkeling van individuen en
maatschappelijke groeperingen.”
Gesteund door de bibliotheekwet en de
opstelling van de wethouders in de vijf
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Concrete uitwerking programma

Ook vervult de bibliotheek een maat

Concreet zet de Bibliotheek Bollenstreek zich in

schappelijke rol in het bevorderen van de

om het lezen te bevorderen. Het voorlezen van

leefbaarheid en participatie van onze inwoners

jonge kinderen en het stimuleren om te lezen

en dragen we bij aan eenzaamheidsbestrijding.

in de vrije tijd versterken de woordenschat en

Wij doen dit door alleen en in samenwerking

taalvaardigheid bij kinderen, en dat vertaalt

met lokale partners activiteiten te organiseren

zich in hogere Cito-scores. Daarnaast zorgen

en de bibliotheek ter beschikking te stellen voor

wij voor de aanpak van laaggeletterdheid

leeskringen, koffie-ochtenden, vergaderingen en

via het Taalhuis. Op dit moment kan 12%

bijeenkomsten van derden. Maar natuurlijk ook

van de bevolking niet meekomen in onze

door arbeidsparticipatie voor vrijwilligers.

kennissamenleving waar zelfredzaamheid
juist nu de norm is. Verder zetten we in op het

Met 59 medewerkers en ruim 170 vrijwilligers

bevorderen van mediawijsheid. Dat is belangrijk

verzorgen wij het bibliotheekwerk in de

omdat steeds meer (overheids)informatie

gemeentes Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,

digitaal

Oegstgeest en Teylingen (Sassenheim, Voorhout

beschikbaar

en Warmond). De bibliotheek neemt alle

komt en

uitdagingen waar wij voor staan aan en ik zie

inwoners in

groot enthousiasme en toewijding in onze

onze regio

organisatie om onze ambities te realiseren. Ik

digitale

dank daarvoor alle medewerkers, vrijwilligers en

vaardigheden

de leden van de Raad van Toezicht van harte.

moeten hebben
om hier mee

Hans Portengen

om te gaan.

Directeur

“Het oudere echtpaar dat na de cursus ‘Tablet voor beginners’ eindelijk kan skypen met de

kleinkinderen in Canada. Kinderen die samen met mama een stapel (voorlees)boeken uitzoeken.
Mensen die de krant komen lezen of een tijdschrift doorbladeren, met de te lenen boeken naast
zich. Het blijft mooi om te zien hoe iedereen op zijn eigen manier de bibliotheek gebruikt ter
ontspanning, ontmoeting, inspiratie en ontwikkeling.”

Gerda Wassenaar, Vestigingcoördinator Bibliotheek Bollenstreek Lisse in magazine
‘Ode aan Lisse’
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Programmalijn Lezen
Lezen en leesbevordering
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling
van (jonge) kinderen. Zo halen kinderen die in
hun vrije tijd regelmatig een boek lezen een
hogere score op de Cito-toets. Ook is bekend
Ex
pr
e ss

dat het vrijetijdslezen essentieel is voor het

rle
es

vergroten van de woordenschat bij kinderen.

|V
oo

Lezen in de vrije tijd kan een vicieuze cirkel van
laaggeletterdheid doorbreken, bijvoorbeeld in
taalarme gezinnen waarbij laaggeletterdheid

©

van generatie op generatie wordt doorgegeven.

l
Jel

te
Jn
eI

Verder is lezen een vaardigheid die moet
worden onderhouden. Ook voor volwassenen

VoorleesExpress Bollenstreek

en ouderen blijft het van belang de ‘leesspier’ te

In lang niet alle gezinnen is voorlezen

blijven trainen. Volwassenen geven zo het goede

een vanzelfsprekendheid. Via het project

voorbeeld aan hun kinderen. En bij ouderen

VoorleesExpress zorgt de Bibliotheek

kan regelmatig een boek lezen bijvoorbeeld de

Bollenstreek ervoor dat er in taalarme gezinnen

achteruitgang van cognitieve vaardigheden op

20 weken lang wordt voorgelezen aan kinderen

latere leeftijd compenseren. De belangrijkste

in de leeftijd van 2-8 jaar. Wij willen daarmee

oorzaak voor laaggeletterdheid onder ouderen

het voorlezen aan jonge kinderen stimuleren en

is dat zij het lezen verleren. In 2015 organiseerde

de ouders van het belang daarvan overtuigen

de Bibliotheek Bollenstreek activiteiten voor

zodat hun kinderen geen taalachterstand

verschillende doelgroepen om het lezen te

oplopen.

bevorderen (zie ook het overzicht achterin).
Volgens de planning van het project zouden we
ruimte hebben voor tien gezinnen in Teylingen
en pas in een later stadium uitbreiden naar
andere gemeentes. Maar omdat zich in
Oegstgeest spontaan gezinnen en vrijwilligers
aanmeldden, is die planning aangepast en zijn
we daar ook gestart.

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015
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Tabel 1: aantal gezinnen VoorleesExpress 2015

“De kracht van de VoorleesExpress is dat je bij

		

de gezinnen thuiskomt en de kinderen leert
Planning

Resultaat

1e seizoen
Teylingen:

kennen. Belangrijk is ook dat ik de boeken bij
de bibliotheek selecteer op de interesse van

5

5

het kind. Bij mijn bezoeken moeten ook de
ouders aanwezig zijn. Het is belangrijk dat zij

2e seizoen
Teylingen:
Oegstgeest:

hun kinderen de weg naar de bibliotheek leren
10

7

kennen. Het zijn vaak interactieve gesprekken

0

4

waar ik ook woordspelletjes met ze doe.”
Ingrid van Veen, voorleesvrijwilliger Bibliotheek

Omdat de VoorleesExpress Bollenstreek

Bollenstreek in De Teylinger, 26 januari 2016

eerder dan gepland over twee gemeenten
uitrolde, is er meer werk gedaan dan voorzien:

Het Taalhuis Bollenstreek

zo werden in het tweede seizoen separate

In de regio Holland Rijnland is ongeveer 13%

startbijeenkomsten en intervisierondes

van de bevolking laaggeletterd. Zij hebben

voor de vrijwilligers gegeven en werd er

moeite met lezen en schrijven.

contact onderhouden met een groter aantal

Laaggeletterdheid zorgt ook

toeleiders. In het najaar van 2015 deed zich in

voor persoonlijke

Noordwijkerhout hetzelfde voor: ook in die

problemen.

gemeente meldden zich spontaan gezinnen

Mensen

en voorlezers aan dus ook daar gaat in 2016

voelen zich

vervroegd van start met de VoorleesExpress.

minder
zelfstandig,

De Rotaryclub Oegstgeest heeft voor het tweede

hebben

jaar het Oegstgeester dictee georganiseerd,

minder zelf

in samenwerking met de bibliotheek. De

vertrouwen,

opbrengst van dit dictee (e 8.000) werd

komen moeilijker

geschonken aan het project

aan werk en dreigen

De VoorleesExpress Bollenstreek.

zo in een sociaal
isolement terecht te komen.
Onderzoek van de Stichting Lezen &
Schrijven toonde aan dat als alle laaggeletterden
een taalcursus zouden volgen, dit de
samenleving € 700 miljoen aan economische
baten oplevert. Bibliotheken uit de regio hebben
onderzocht hoe zij samen kunnen optrekken in
het bestrijden van de laaggeletterdheid.

4
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Tabel 2: percentages laaggeletterden
Lisse

12%

Noordwijk

13%

Noordwijkerhout

13%

Oegstgeest

12%

Teylingen

12%

Bron: Notitie Aanpak laaggeletterdheid Holland
Rijnland, 2013
vrijwilligers is de landelijke campagne van het
Om de dienstverlening aan laaggeletterden

Oranjefonds waarin taalvrijwilligers gezocht

uit te breiden wil de bibliotheek een Taalhuis

worden. Ook de sterke groei van het aantal

opzetten. Het Taalhuis is een centrale plek in een

vluchtelingen in Nederland brengt mensen op

gemeente die mensen met een taalhulpvraag

het idee om zich als vrijwilliger aan te melden.

op een laagdrempelige manier verbindt
met degenen die hen kunnen helpen. In de

“In de tijd dat ik taalmaatje was bij Vluchtelingen-

tweede helft van 2015 is in samenwerking met

Werk ging ik altijd met mijn maatje naar de

gemeenten, partners en de Stichting Lezen &

bibliotheek om zo ook de kinderen prentenboeken

Schrijven een projectplan Taalhuis geschreven

te laten zien, die de ouders dan konden voorlezen

en subsidie aangevraagd (en gekregen) bij de

en vertalen in hun eigen taal.”

gemeente Leiden (centrumgemeente in onze

BiebPanel 2015

arbeidsregio).
Taalcafé
Taalcoachproject

Een keer per kwartaal organiseerden we een

Ook in 2015 zijn er weer vele taalkoppels

Taalcafé: een avond in de bibliotheek waarin

gevormd, in totaal 35 koppels met ‘taalleerders’

iedereen welkom is die moeite heeft met de

uit dertien verschillende landen. Daarbij treden

Nederlandse taal. Niet alleen taalkoppels, maar

vrijwilligers op als taalcoach voor mensen die

ook studenten van het ID College of andere

moeite hebben met Nederlands spreken en

mensen die moeite hebben met lezen en

die kennis willen maken met de Nederlandse

schrijven. Het Taalcafé is een plek waar mensen

cultuur. Dit ter aanvulling op formeel en

elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar praten.

informeel onderwijs van de ‘taalleerders’ bij

In totaal bezochten circa 100 mensen de vier

zes taalaanbieders in de regio, waarmee de

Taalcafés. Ook werd er steeds een activiteit

bibliotheek collegiale contacten onderhoudt.

georganiseerd rondom een centraal thema.

Steeds meer mensen melden zich aan als

Tijdens de Week van de Alfabetisering werd

vrijwilliger en er zijn ook steeds meer mensen

er in het Taalcafé bijvoorbeeld een Taalbingo

die de ondersteuning van een taalcoach zoeken.

georganiseerd, aangevoerd door wethouder

Reden voor dit groeiende aanbod van

Adri de Roon van de gemeente Lisse.
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“Als vrijwilliger meedoen is dankbaar werk.

discussie te gaan

Je wordt een met het gezin en stimuleert de

over één bepaald

ouders om de kinderen te leren lezen. Het is vaak

boek. In 2015 was

interactief. Op school merkt men dat de kinderen

het de tiende keer

er toch beter van worden.”

dat de Stichting

Ingrid van Veen, voorleesvrijwilliger Bibliotheek

CPNB (Collectieve

Bollenstreek in De Teylinger, 26 januari 2016

Propaganda van
het Nederlandse

Boekenweek 2015

Boek) de campagne

De tachtigste Boekenweek vond plaats van 7

hield. Het thema

t/m 15 maart en had als thema Waanzin – Te

was Nederland

gek voor woorden. Dimitri Verhulst schreef het

Leest de mooiste

Boekenweekgeschenk, het Boekenweekessay

korte verhalen… gekozen door A.L. Snijders.

was van de hand van Pieter Steinz. De

Hij is schrijver en uitvinder van het ZKV

bibliotheek organiseerde een concertlezing met

(het Zeer Korte Verhaal). A.L. Snijders stelde

Anna Enquist en Ivo Janssen in samenwerking

een bundel samen met een staalkaart van

met Kasteel Keukenhof en een lezing van

Nederlandse korte verhalen. In de Bibliotheek

schrijfster Karin Anema in de bibliotheek van

Bollenstreek werd uitgebreid aandacht besteed

Noordwijk.

aan het genre (zeer) korte verhalen. Tijdens de
campagneperiode kregen betalende leden deze

Concertlezing van Anna Enquist en Ivo Janssen

verhalenbundel cadeau.

Op zondagmiddag 8 maart 2015 vond de
concertlezing ‘Contrapunt/ Goldbergvariaties’

Literair concert van A.L. Snijders en Marcel

van auteur Anna Enquist en pianist Ivo Janssen

Worms

plaats in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof.

Op zondag 29 november vond op initiatief

Daarbij las Anna Enquist fragmenten voor uit

van de Bibliotheek Bollenstreek een boeiend

haar roman Contrapunt, afgewisseld door Ivo

en humoristisch literair concert plaats in

Janssen die delen uit de Goldbergvariaties

Kasteel Keukenhof in Lisse. Het boegbeeld van

speelde. Deze muziek van Bach speelt een

Nederland Leest A.L. Snijders droeg daar zijn

belangrijke rol in het boek van Enquist. Tekst

zeer korte verhalen voor, die door pianist Marcel

en muziek gingen in deze voorstelling de

Worms muzikaal werden omlijst met zeer korte

verbinding met elkaar aan. Het optreden was

werkjes.

uitverkocht: in totaal waren er 135 bezoekers,
het merendeel was zeer onder de indruk van de

Digitale bibliotheek

concertlezing.

Iedereen die lid is van de bibliotheek heeft
toegang tot het landelijke e-book-platform

Nederland Leest 2015

en kan daar duizenden e-books lenen. Vanuit

Tijdens de landelijke campagne ‘Nederland

de Bibliotheek Bollenstreek ondersteunen wij

Leest’ wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in

mensen bij het gebruik van e-books. Het grote

6
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aantal verschillende e-bookreaders, formats en

Daarnaast konden leden in 2015 tijdens de

besturingssystemen is voor veel mensen een

zomervakantie gebruik maken van VakantieBieb

barrière. De bibliotheek helpt hen met digitale

met een mooie selectie populaire e-books. In

spreekuren en cursussen. Het viel op dat dit

de strijd voor een wettelijke leenrechtregeling

voor sommige mensen het verschil maakte

voor e-books loopt er een proefprocedure om

tussen opgeven en toegang voor elkaar krijgen

duidelijkheid te krijgen over de toepasselijkheid

tot het landelijke e-bookplatform.

van het leenrecht op online uitlenen van
e-books. Het wachten is op een uitspraak

Met de nieuwe bibliotheekwet is de Landelijke

van het Europese Hof van Justitie, waarna er

Digitale Bibliotheek en het e-bookplatform

mogelijk meer titels beschikbaar komen.

per 1 januari 2015 onder de Koninklijke
Bibliotheek komen te vallen. In 2015 is het
aantal beschikbare e-books uitgebreid naar zo’n
10.000 titels.

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015
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Programmalijn Leren
Samenwerking met het onderwijs

“Ik vind de bibliotheek heel belangrijk voor

De bibliotheek en het onderwijs zijn van

de jeugd. En vooral het feit dat het gratis is, is

oudsher natuurlijke samenwerkingspartners

voor mij erg belangrijk. Kinderen horen buiten

om het lezen bij kinderen te bevorderen. De

school veel te lezen en dat is goed voor hun

bibliotheek heeft een uitgebreid aanbod van

ontwikkeling.”

programma’s voor leesbevordering en het

BiebPanel 2015

stimuleren van mediawijsheid voor groep 1
t/m 8 van de basisschool. Deze kunnen in de

Cursus Open Boek

bibliotheek en/of op school worden uitgevoerd.

In 2015 zijn negen leerkrachten (van

Ook voor kinderen met dyslexie en andere

verschillende scholen uit de Bollenstreek)

leesproblemen is er een speciaal programma.

opgeleid tot leescoördinator op hun eigen

Verder ondersteunt de bibliotheek leerkrachten

school. Dat gebeurde in de door de bibliotheek

via speciale workshops om hen actief aan te

georganiseerde cursus Open Boek. Hierin

zetten tot leesbevordering en het vergroten

leren leerkrachten hoe ze leesbevordering een

van de mediawijsheid van hun leerlingen.

structurele plek in het onderwijs kunnen geven.

Ook ondersteunt de Bibliotheek Bollenstreek

Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij het

leescoördinatoren op scholen en bij het

maken van een leesplan voor hun school. Een

opstellen van een leesplan. Daarmee richten

belangrijk resultaat is dat leerkrachten na de

we ons rechtstreeks en via het onderwijs op het

cursus een activiteitenplan maken waarin ze

bevorderen van vrijetijdslezen bij de jeugd.

aangeven hoe ze leesbevordering op een hoger
plan gaan tillen. Waar ze voorheen vaak alleen

De inzet op leesbevordering en mediawijsheid

inzetten op de technische leesvaardigheid

vanuit de bibliotheek is belangrijk omdat op

gingen ze na de cursus het lezen dus echt

dit moment zo’n 25% van de leerlingen de

stimuleren. Een mooi resultaat van een

basisschool verlaat met een leesachterstand

cursus die door de deelnemers ook hoog werd

van gemiddeld twee jaar. De situatie in het

gewaardeerd. Als vervolg op deze cursus werd

voortgezet onderwijs is ongeveer gelijk. Daar

er in 2015 twee keer een netwerkbijeenkomst

is bekend dat de helft van de 15-jarigen niet

georganiseerd waarbij de leescoördinatoren

voor het plezier leest en dat 14% van hen

hun kennis konden actualiseren en ervaringen

laaggeletterd is.

uitwisselen.

8
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Pilot Zomerlezen
In overleg met leerkrachten van
het primair onderwijs is een pilot
Zomerlezen voor 25 zwakke lezers
uit groep 3 en 4 opgezet. Aan het
begin van de zomervakantie zorgde
de bibliotheek (na overleg met de
leerkracht) dat elk kind een tas mee
kreeg met daarin een leesboek op
niveau, een informatief boek naar
interesse, een boek om samen met de
ouders te lezen en een leuk vakantie
doeboek. Dit stimuleerde de kinderen
om tijdens de vakantie te blijven lezen. Het
resultaat was dat kinderen geen terugval in
leesniveau opliepen, in sommige gevallen
vond er zelfs een verbetering plaats. Aan deze
pilot hebben vier scholen meegedaan uit de
Workshop Boekenkring

gemeenten Oegstgeest en Teylingen. Zij waren

Er is een nieuwe workshop voor leerkrachten

allen zeer tevreden.

ontwikkeld: de ‘Introductie Boekenkring’. In drie
workshops hebben 47 leerkrachten ervaren hoe
leuk het is om op een alternatieve en speelse
wijze met verschillende soorten boeken in de
groepen aan de slag te gaan met als ultieme
doel: leesbevordering.
Leesconsulent voor ondersteuning leraren
In de eerste helft van het jaar is een van de
medewerkers van de bibliotheek opgeleid
tot leesconsulent. Zij kan leescoördinatoren
begeleiden bij het uitvoeren van het leesplan en
leerkrachten adviseren hoe zij leesbevordering
het beste kunnen aanpakken. In het tweede
halfjaar is de leesconsulent actief geweest in
Warmond bij basisscholen ’t LandtGoed en de

Voorleesdagenfestival peuterspeelzalen en

Waaier.

kinderdagverblijven
Als voorbereiding op de Nationale Voorlees
dagen werd ook dit jaar weer een Voorlees

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015
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mediawijsheid om de dreigende digitale kloof
te dichten én te helpen voorkomen.
Tablet- en iPad cursussen
Voor mensen die hun digitale vaardigheden
willen trainen organiseerde de bibliotheek
in verschillende vestigingen tien tablet- en
iPad cursussen, zowel voor beginners als voor
gevorderden. Met in totaal 84 deelnemers
waren alle cursussen volgeboekt. Daarnaast is
er sinds 1 september elke dinsdagmiddag een
spreekuur in de bibliotheek in Noordwijk: de
zogenaamde Digidinsdag. Iedereen kan daar
terecht met vragen over digitale problemen
dagenfestival georganiseerd om pedagogisch

en tablets en e-readers. Dit spreekuur wordt

medewerkers van kinderdagverblijven en

bemand door medewerkers van de bibliotheek

peuterspeelzalen en leerkrachten van groepen

en vrijwilligers.

1 en 2 te inspireren. De 33 deelnemers hadden
een keuze uit verschillende workshops waarin
ze praktisch tips kregen over voorlezen en
leesbevorderende activiteiten. Het festival werd
met een 8,6 gewaardeerd: “Leerzaam om te
horen dat kleine kinderen juist hun eigen gang
moeten kunnen gaan om eigen expressie te
ontdekken.”
Mediawijsheid
De Bibliotheek Bollenstreek biedt mensen
ondersteuning om mediawijs te worden en
bij te kunnen blijven. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat er een digitale kloof dreigt te ontstaan
in de maatschappij tussen mensen die wel
digitaal vaardig zijn en zij die deze kennis

“Wat goed dat jullie dit doen. Ik zou niet weten

nog niet hebben. Dit is een probleem omdat

waar ik anders met mijn vraag naartoe zou

de maatschappij steeds verder digitaliseert.

moeten.”

Zo worden vanuit de E-overheid steeds meer

Mevrouw van der Werff, deelnemer Digidinsdag

publieke diensten gedigitaliseerd. Vanaf 2017
moeten mensen alle zaken met de overheid
digitaal kunnen afhandelen. De Bibliotheek
Bollenstreek maakt daarom werk van

10
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Cursus Computerwijs

Digisterker

In januari 2015 werd een cursus Computerwijs

De bibliotheek heeft zich aangesloten bij het

georganiseerd. Dit is een introductie op

project Digisterker. Dit is een cursus ‘werken

het internet, speciaal ontwikkeld voor

met de E-overheid’ die speciaal is ontwikkeld

laaggeletterden.

om burgers vaardiger te maken in het omgaan
met de digitaal werkende overheid. Onderdelen

E-book workshops

van deze cursus zijn het aanvragen van

In de loop van het jaar zijn er op verschillende

een DigiD, leren omgaan met de site van de

locaties e-book workshops gegeven om mensen

Belastingdienst en van de eigen gemeente.

te helpen bij het lenen van e-books via www.

Verschillende medewerkers en vrijwilligers

bibliotheek.nl.

van de bibliotheek zijn opgeleid tot Digisterker
docent, in de periode november-december

“De cursus Digisterker was voor mij, als leek op de

werd de cursus in Noordwijk voor het eerst

computer, een openbaring.

georganiseerd.

Tijdens deze cursus heb ik mede door de goede
begeleiding, op het gebied van communicatie
via de computer, voor mijzelf als een doorbraak
ervaren.”
Mevrouw B. Blok-van der Voort, deelnemer
cursus Digisterker
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Programmalijn Verbinden
De Bibliotheek Bollenstreek zet zich in om voor

met spraakmakende sprekers’. Vier non-

alle inwoners van de regio op een aantrekkelijke

fictieschrijvers gaven een lezing over een

manier materialen te ontsluiten en mensen

wetenschappelijk onderwerp. Het doel van

relevante informatie te bieden. Met die kennis

de Bollenstreek Betogen was om bezoekers

en informatie kunnen zij volwaardig deelnemen

laagdrempelig in contact te brengen met

aan het maatschappelijk leven. We leiden

de wetenschap. Dit draagt daarmee bij aan

bezoekers naar de informatie die zij zoeken

doelstellingen als persoonlijke ontwikkeling en

en zorgen voor inspiratie, maar bieden ook

een leven lang leren. De (uitverkochte) lezingen

versterking en verrijking. Zo vinden steeds meer

van Mark Mieras, Joke Hermsen, Bas Haring en

mensen de weg naar de bibliotheek om gebruik

Fik Meijer trokken in totaal circa 160 bezoekers.

te maken van internet, voor studie of werk, of
het volgen van een workshop, cursus of lezing.

Activiteiten in het Sociale Domein 2015
Peutermarkt
In samenwerking met het CJG werd
in Noordwijk en Noordwijkerhout een
peutermarkt georganiseerd. Dit bood ouders
van jonge kinderen de mogelijkheid zich te
oriënteren op het aanbod voor peuters in hun
gemeente. De levendige peutermarkten waren
met 182 (Noordwijk) en 150 (Noordwijkerhout)
bezoekers zeer goed bezocht.

Activiteit ‘terug in de tijd’: Kinderen konden in
Noordwijkerhout kennis maken
met een Polaroid camera, een typemachine, een
toverlantaarn en een viewmaster.
Bollenstreek Betogen
In het najaar organiseerde de bibliotheek een
serie lezingen onder de noemer ‘Bollenstreek
Betogen, inspirerende ontmoetingen

12
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Sassenheim. Gemiddeld komen daar 20 mensen
per keer op af. De bibliotheek faciliteert
deze bijeenkomsten en draagt zo bij met
activiteiten binnen het sociaal domein en
eenzaamheidsbestrijding.
Juridisch spreekuur Oegstgeest
Wekelijks juridisch spreekuur, georganiseerd
door een advocatenkantoor. Elke week is er
een advocaat aanwezig, steeds met een ander
specialisme (arbeidsrecht, familierecht, erfrecht)
om vragen te beantwoorden. Het spreekuur is
gratis.
Seniorenmarkt
‘Koffie+ ochtend’ Noordwijkerhout

Vanuit onze informatieve rol in het sociaal

Tijdens de zomervakantie was er zes weken

domein is in de bibliotheek Oegstgeest in

lang op woensdagochtend een zogenaamde

mei een seniorenmarkt georganiseerd. Acht

‘Koffie+ ochtend’. Deze waren bedoeld om

verschillende organisaties in Oegstgeest

ouderen elkaar informeel te laten ontmoeten.

konden zich aan 80 bezoekers presenteren

Een gezellig groepje van gemiddeld 20 ouderen

met hun aanbod en activiteiten. Deelnemende

kwam elke week langs. Zij waarderen het dat

organisaties waren onder andere Radius,

ze voor een kopje koffie samen kunnen komen,

ActiVite, Marente, Anders Lezen (voor blinden en

verhalen kunnen uitwisselen en steeds verrast

slechtzienden). Daarnaast konden de senioren

te worden door een ander thema. Zo was er

drie workshops volgen.

een drukwerkdemonstratie en gaf het WNF een
korte lezing ‘Hoe is het gesteld met onze aarde?’

Grote letterboeken, luisterboeken en
bibliotheek-aan-huis service

Rouwcafé Sassenheim

De bibliotheek helpt iedereen om te kunnen

In 2015 is tien keer een rouwcafé georganiseerd

lezen, ook als dit op latere leeftijd mogelijk

door Stichting Welzijn Teylingen. Daar waren

lastiger wordt. Zo is een collectie grote

per keer tussen de 12 en 15 mensen aanwezig.

letterboeken en luisterboeken beschikbaar.

Hierbij heeft de bibliotheek als ‘Buurtkamer’

Ook kunnen leden gebruik maken van de

en publieke accommodatie een faciliterende

bibliotheek-aan-huis service als zij niet zelf

rol. In Buurtkamers kunnen buurtbewoners

naar de bibliotheek kunnen komen door

samen activiteiten voor elkaar organiseren.

ziekte of handicap, of voor een langere tijd

Zo is de inloopochtend op donderdag al een

aan huis gebonden zijn. De Bibliotheek

aantal jaren een wekelijkse activiteit van

Bollenstreek levert verder huurcollecties aan

Stichting Welzijn Teylingen in de bibliotheek

Zorginstellingen.
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Organisatie in ontwikkeling
Zelfevaluatie certificering

dat met 30% de Bibliotheek Bollenstreek

In 2012 is de Bibliotheek Bollenstreek

beduidend slechter scoort dan in de benchmark

gecertificeerd volgens de normen van de

(53%) op het aspect of het takenpakket

Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

voor medewerkers voldoende uitdagend en

In de norm is de verplichting opgenomen dat

afwisselend is.

bibliotheken na twee jaar een zelfevaluatie
houden. Deze zelfevaluatie bevat aan de ene

Verruiming openingstijden

kant een terugblik op de acties naar aanleiding

In 2013 heeft de Bibliotheek Bollenstreek

van de audit en is aan de andere kant een

nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld. Centraal

vooruitblik op wat gaat spelen en waar de

hierin is het besluit het vrijwilligersbeleid te

bibliotheek de komende jaren de aandacht

professionaliseren en daar waar mogelijk

op richt. De zelfevaluatie is in 2014 onder

vrijwilligers in de directe en indirecte

begeleiding van ProBiblio uitgevoerd. Uit het

dienstverlening in te zetten. In

eindrapport in 2015 blijkt dat de bibliotheek de

2014 zijn de openingstijden

verbeterpunten en aanbevelingen uit de audit

met 11% verruimd door

2012 voortvarend heeft opgepakt.

de invoering van
‘zelfbedieningsuren’

Medewerkersonderzoek

met vrijwillige

In mei 2015 is het vierjaarlijks

gastheren en

medewerkersonderzoek (voorheen

–vrouwen. In

medewerkerstevredenheidsonderzoek)

2015 zijn het

uitgevoerd. Meer dan 90% van de medewerkers

vrijwilligers

geeft de Bibliotheek Bollenstreek als werkgever

beleid en

een zeven of hoger. Het gemiddelde van een 7,4

de ‘zelf

ligt wat hoger dan het gemiddelde rapportcijfer

bedienings

in de landelijke benchmark (7,0). Medewerkers

uren’

zijn met name tevreden over ruimte voor

geëvalueerd.

scholing, creativiteit en nieuwe ideeën. Ook de

Daarop is

interne communicatie is sterk verbeterd ten

besloten het

opzichte van het MTO in 2011. Zo’n 80% van

vrijwilligers

de medewerkers vindt dat het management

beleid te actualiseren

een duidelijke visie heeft. Medewerkers zijn

en voor 2016 het model

positief over de duidelijkheid van de doelen en

Ondersteuning in te voeren.

taken binnenhun pakket. Daar staat tegenover

Hierbij worden voor de directe

14
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dienstverlening in de bibliotheken teams

een kwart van de panelleden púúr voor het

geformeerd van professionele medewerkers

lenen naar de bibliotheek. Men hecht ook

en vrijwilligers. De ‘zelfbedieningsuren’

groot belang aan de verblijfsfunctie. Vooral

worden afgeschaft en in plaats daarvan wordt

rondsnuffelen, vragen kunnen stellen aan

de bibliotheek tijdens alle openingstijden

de bibliotheekmedewerkers en boeken,

‘Full Service’. In het vierde kwartaal is een

tijdschriften en kranten ter plekke lezen of

wervingscampagne uitgevoerd, waarbij 32

inzien zijn belangrijk. Over deze aspecten

vrijwilligers zich hebben aangemeld. Mede

zijn panelleden grotendeels tevreden over de

hierdoor kan de Bibliotheek Bollenstreek de

dienstverlening van de Bibliotheek Bollenstreek.

openingstijden 2016 met meer dan 20 uur
Maatschappelijke waarde

uitbreiden.

Dit BiebPanel onderzoek is in samenwerking
BiebPanel

met de Koninklijke Bibliotheek uitgevoerd.

Sinds 2011 neemt de Bibliotheek Bollenstreek

Leden van de Bibliotheek Bollenstreek kennen

deel aan BiebPanel, een online klantenpanel

de bibliotheek een grote maatschappelijke

waar bibliotheekleden en –bezoekers hun

waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van

mening geven over de dienstverlening
van de bibliotheek. De resultaten
van de Bibliotheek Bollenstreek
worden in het onderzoek ook
afgezet ten opzichte van andere
bibliotheken in het land.
De onderzoeksresultaten
worden op de website
van de bibliotheek
gepubliceerd. In 2015
zijn drie onderzoeken

ontspanning, inspiratie en economisch welzijn.
Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde
op het gebied van kennis vergroten, genieten
van kunst en literatuur en geld besparen. In
de Bollenstreek komen panelleden iets minder
vaak dan in het totale BiebPanel naar de
bibliotheek voor school/ studie of opleiding en
heeft de bibliotheek iets minder betekenis in
het vervullen van werk gerelateerde taken. Dat
zou te maken kunnen hebben met het nietstedelijk karakter van deze bibliotheek.

uitgevoerd.
Communicatie
Ontmoetings- en

De communicatie van de Bibliotheek

verblijfsfunctie

Bollenstreek wordt met een tevredenheidsscore

Uit het onderzoek

van 82% over het geheel genomen positief

blijkt dat de

beoordeeld. Ook de frequentie van

belangrijkste

communiceren is in orde.

reden om naar
de bibliotheek te
komen het lenen
van materialen
is. Toch komt maar
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Lokale ontwikkelingen

Gemeente Noordwijkerhout:
Servicepunt De Zilk

Gemeente Lisse:

In 2015 werd de bibliotheekvoorziening in De

Meer, Minder en Anders

Zilk verzorgd door een bibliobus. Deze bibliobus

Een van de uitkomsten van het publieke

van de firma Karmac bezoekt het dorp wekelijks

debat ‘Meer, Minder en Anders’ dat in 2015 in

2,5 uur. In 2015 is de Bibliotheek Bollenstreek

de gemeente Lisse plaatsvond, is een extra

in gesprek gegaan met de gemeente, de

bezuiniging op het bibliotheekwerk van

Brede School De Egelantier en Kinderopvang

€ 35.000 in 2016. De bezuiniging komt bovenop

de Palmboom om een vast Servicepunt te

de al eerder opgelegde ‘solidariteitskortingen’ in

realiseren. Het voorstel hiervoor is positief

de periode 2011 t/m 2018 van tweemaal 5%. De

ontvangen. Naar verwachting wordt het in

Bibliotheek Bollenstreek heeft de gemeenteraad

september 2016 gerealiseerd.

mondeling en per brief geattendeerd op een
zorgelijke stapeling van bezuinigingen die
cumulatief tot 2018 oplopen tot € 100.000.
Gemeente Noordwijk:
Bredere dienstverlening bibliotheek
Naar aanleiding van het coalitieakkoord
en een werkbezoek van de gemeenteraad
Noordwijk aan de bibliotheek in 2014, heeft het
College van B&W de Bibliotheek Bollenstreek
in 2015 verzocht om twee voorstellen te
doen. Een voorstel met meerdere opties voor
de uitbreiding van openingstijden en een
tweede voorstel voor de verbreding van de
dienstverlening van de bibliotheek. Op basis van

Gemeente Oegstgeest: CultuurFabriek

deze voorstellen heeft het College voorstellen

In 2015 is een nieuwe impuls gegeven aan een

gedaan aan de gemeenteraad die in november

eerdere verkenning naar een CultuurFabriek in

2015 zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen de

Oegstgeest. De CultuurFabriek moet volgens

openingstijden in 2016 met minimaal zeven

een motie van de gemeenteraad een eigentijds

uur worden uitgebreid. Daarnaast organiseert

kennis- en cultuurknooppunt worden: een

de bibliotheek onder andere verschillende

‘kloppend cultureel hart van Oegstgeest’. K&O,

voorlichtingsbijeenkomsten in het sociaal

BplusC en de Bibliotheek Bollenstreek hebben

domein en wordt een TaalPunt gerealiseerd.

in en na overleg met de gemeente Oegstgeest
een contourennotitie opgesteld. Met steun
van de gemeente is in 2015 een eerste concept
schetsplan gemaakt door architectenbureau
Mulder en Van Tussenbroek.

16
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Gemeente Teylingen:
Het Kloppend Hart Warmond
Gelijktijdig met de bouw van de Brede school

raadsleden uit de vijf gemeenteraden. Hoewel

in Warmond is de bibliotheek met steun van

inhoudelijk een succes was de opkomst met

de gemeente Teylingen en het Fonds1818

12 afgevaardigden beperkt. Na evaluatie is

verbouwd en heringericht als een combinatie

besloten om de informatiebijeenkomsten in

van wijkbibliotheek en schoolbibliotheek.

het vervolg lokaal te organiseren. Op 9 april

Daarbij is de keus gemaakt om de collectie

hebben raadsleden van de gemeenteraad Lisse

volwassenen non-fictie uit huis te plaatsen en

een werkbezoek gebracht aan de bibliotheek

de bibliotheek uitsluitend te richten op jeugd-

en op 13 oktober heeft de Bibliotheek

en volwassenenfictie. Met de verbouwing

Bollenstreek een presentatie verzorgd voor

is zelfbediening ingevoerd. Hiermee

de commissie Samenleving van de gemeente

kunnen leerlingen en docenten ook buiten

Noordwijkerhout.

openingstijden optimaal gebruik maken van de
bibliotheek.
Informatiebijeenkomst gemeenteraden
Op 4 maart 2015 heeft de Bibliotheek
Bollenstreek een bovenlokale
informatiebijeenkomst georganiseerd voor

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015
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Feiten en cijfers
Code Cultural Goverance

Raad van Toezicht

Het directiereglement van Bibliotheek

De Raad van Toezicht van de Bibliotheek

Bollenstreek is gebaseerd op de principes van

Bollenstreek houdt toezicht op de organisatie,

Cultural Governance. Een van de principes

het beleid en de directie. De raad bestaat uit vijf

hiervan is ‘Pas toe of leg uit’, en daarom

onbezoldigde leden. De Raad van Toezicht heeft

vermelden wij de relevante (neven)functies van

in 2015 vijf keer vergaderd.

de toezichthouders en directeur/bestuurder in
dit jaarverslag.

Tabel 3: Leden Raad van Toezicht per 31-12-2015
(Neven)functies
Jan Kippers, voorzitter

Strategisch bestuursadviseur gemeente Vianen

Yvonne Prins-Pols, vicevoorzitter

Directeur The BMO Group
Lid Raad van Toezicht stichting Het DOK Oegstgeest
Lid auditcommissie
Lid Bestuur PCPZ
Adviseur Marketing en Communicatie Stichting Present

Wiarda Geelhoed, lid

Jurist Ministerie van Economische Zaken

Frans van der Meij, lid

Adjunct-directeur basisschool De Startbaan
Lid pastoraatsgroep St. Maartenparochie,
locatie St. Pancratiuskerk
Lid van burgerpanel Sassenheim
Lid comité van aanbeveling stichting ‘de molen van Sassenheim’
Lid Klankbordgroep ouders ROC Leiden

Pauline Roest, lid

Manager HR Lange Land Ziekenhuis
Manager MD Fundis
Lid beroepenveldcommissie HR Hogeschool Utrecht
Lid programmaraad MD/HRD academie NVP

18
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Managementteam

en hebben twee leden zich niet herkiesbaar

Het managementteam bestaat per 31-12-2015 uit

gesteld. Zonder verkiezingen konden twee

drie leden:

nieuwe leden worden aangesteld. Per 31-12-2015

Hans Portengen

directeur-bestuurder

bestaat de OR uit vier leden:

Jeanine Deckers

manager BackOffice

Aria Wijntjes

voorzitter OR

bibliothecair

Hermine Meisner

secretaris OR

manager FrontOffice

Katja Terpstra

lid OR

Petra Ultee,

lid OR

Annemieke Hermsen

De nevenfuncties van Hans Portengen als
Personeel

directeur-bestuurder zijn per 31 december:
Onbezoldigd lid dagelijks bestuur van de
Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland

Formatie

(BOZH);

Op 31 december 2015 had de Bibliotheek
Bollenstreek 59 medewerkers in dienst met

Ondernemingsraad

een formatie van 917,25 uur per week (26 fte).

De Bibliotheek Bollenstreek heeft met meer dan

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers

50 medewerkers een ondernemingsraad. In juli

is 45 jaar. Exclusief opruimscholieren is de

2015 was de zittingstermijn van de OR verlopen

gemiddelde leeftijd 51 jaar.

Tabel 4: vrijwilligers per 31-12-2015
			

Gastvrouw

Additionele

			

gastheer

activiteiten

			

frontoffice

Voorlees-

Taalcoaches

Raad van

Express		

Toezicht

Totaal

Lisse

11

7

18

Noordwijk

12

19

31

Noordwijkerhout

8

7

15

Oegstgeest

15

5

20

Sassenheim

10

8

18

Voorhout

10

5

15

Warmond

14

2

16

Bollenstreek	 		

13

20

5

38

Totaal

13

20

5

171

80

53
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Tabel 5: formatie 31-12-2015
Organisatieonderdeel

Formatie

Formatie

Formatie

Formatie

% Formatie

2012

2013

2014

2015

2015		

Lisse

130,50

129,50

128,00

129,50

Noordwijk

132,50

125,50

108,00

108,00

Noordwijkerhout

105,00

96,25

96,25

96,25

Oegstgeest

144,00

134,00

108,00

108,00

Sassenheim

119,00

123,75

123,75

118,75

Voorhout

91,00

24,25

24,25

24,25

Warmond

15,00

16,00

15,00

15,00

Bovenlokaal frontoffice *

n.v.t.

94,00

68,00

60,00

FrontOffice totaal

737,00

743,25

671,25

659,75

71%

Bovenlokaal backoffice * *

313,00

241,00

246,00

270,50

29%

					
Totale formatie

1.050,00

984,25

917,25

930,25

100%

					
Aantal Fte

29,17

27,3

25,5

25,8

Aantal medewerkers

54

60

59

57

* Inclusief drie invalkrachten met en min-max contract à 4 uur p/w
**Inclusief extern gefinancierde projectformatie voor de projecten Taalcoach, Taalhuis en de VoorleesExpress.
Tabel 6: verdeling formatie per 31-12-2015
Mannen
15 t/m 24 jaar

1

Vrouwen

Totaal ‘15

Percentage

9

10

17,5%

25 t/m 34 jaar 	 

3

3

5,3%

35 t/m 44 jaar 	 

5

5

8,8%

45 t/m 54 jaar

19

20

35,1%

55 t/m 64 jaar 		

19

19

33,3%

Totaal

55

57

100%

1
2

Ziekteverzuim
In 2015 bedroeg het ziekteverzuim binnen de Bibliotheek Bollenstreek 1,01%.
De meldingsfrequentie is 0,72.
Tabel 7: ziekteverzuim
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ziekteverzuim

3,84%

5,70%

4,29%

3,91%

1,73%

1.01%

Meldingsfrequentie

0,91

1,12

0,96

0,98

0,80

0,72

De daling in het ziekteverzuim in 2014 is veroorzaakt door de uitstroom na het tweede jaar ziekteverlof.
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Jaarcijfers 2015
Uitleningen
Lisse
2015

2014

Noordwijk
2015

2014

N’wijkerhout
2015

2014

Volwassen fictie

62.399

66.555 54.527

57.307

Volwassen non-fictie

13.493

15.299 18.338

19.327

32.568 34.528

Jeugd fictie

65.195

69.763 63.166

63.263

Jeugd non-fictie

11.567

11.709 10.854

11.672

5.979

5.424

8.504

8.999

37.037 35.808

Oegstgeest
2015

2014

48.949

51.066

17.130

17.578

74.839

75.970

11.951

11.633

Tijdschriften

8.863

8.644

8.389

8.953

7.532

7.990

8.979

9.041

Audio visuele materialen

2.264

2.630

2.325

2.720

1.535

1.763

3.796

3.986

653

727

675

746

271

314

737

795

Overig
Totaal uitleningen

164.434 175.327 158.274 163.988

93.426 94.826 166.381 170.069

								
uitl.t.o.v. voorgaand jaar
Uitleningen per lid

-6,2%

-2,4%

32

33

-3,5% -10,0%
31

-1,5%

31

30

Uitleningen Bibliobus					

3.643

-4,2%

-2,2%

-7,8%

30

26

27

3.796		

								
Sassenheim

Voorhout

Warmond

2015

2014

2015

2014

2015

Volwassen fictie

47.341

50.962

8.153

8.484

4.880

Volwassen non-fictie

11.625

12.395

1.200

1.078

533

Jeugd fictie

57.094

59.573 38.015

2014

Totaal
2015

2014

5.747 258.817 274.649
1.190

70.823

75.866

41.846

7.435

Jeugd non-fictie

8.625

9.322

4.798

5.747

831

1.300

Tijdschriften

8.743

8.187

2.934

2.942

1.271

1.484

46.711

47.241

Audio visuele materialen

2.013

2.089

168

137

297

498

12.398

13.823

562

555

264

294

149

218

3.311

3.649

136.003 143.083 55.532

60.528

Overig
Totaal uitleningen

9.255 342.781 355.478
54.605

56.807

15.396 19.692 789.446 827.513

								
uitl.t.o.v. voorgaand jaar
Uitleningen per lid

-4,9%

-1,3%

-8,3%

36

38

21

1,5% -21,8% -13,2%
21

25

31

-4,6%

-7,3%

29

30

								
Uitleningen bibliobus							

3.643

3.796

Uitleningen E-books							 12.555

7.111
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Leden en bezoekers
Lisse

Leden t/m 15 jaar
Leden 16 t/m 17 jaar
leden 18 t/m 64
Leden 65+

Noordwijk

N’wijkerhout

Oegstgeest

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2.742

2.772

2.691

2.722

1.531

1.464

3.402

3.313

182

199

165

164

107

107

212

209

1.564

1.649

1.509

1.598

992

1.087

1.682

1.802

683

689

704

704

446

428

932

915

33

40

33

36

50

35

51

38

5.204

5.349

5.102

5.224

3.126

3.121

6.279

6.277

-3,2%

-2,3% -10,3%

0,2%

-2,0%

0,0%

0,4%

16.140 16.066

23.223

22.993

27%

27%

Instellingslidmaatschappen/overig
Totaal leden
Leden t.o.v. voorgaand jaar

-2,7%

Aantal inwoners *

22.603

Percentage leden/inw.

23%

22.545 25.762
24%

20%

25.599
20%

Leden bibliobus De Zilk				

189			

25,5

25,5

32,0

32,0

Openingsuren zondag Lisse **

36,0

36,0				

76.100

79.000 67.600

23,0

19%

176

Openingsuren
Aantal fysieke bezoekers

23,0

19%

66.400

52.750 54.000

28,0

28,0

99.550 100.700

Percentage fysieke bezoekers
t.o.v. voorgaand jaar

-3,7%

-1,5%

1,8%

-8,4%

-2,3%

-3,0%

-1,1%

-6,6%
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Leden en bezoekers
							
Sassenheim

Leden t/m 15 jaar
Leden 16 t/m 17 jaar
leden 18 t/m 64
Leden 65+

Voorhout

Warmond

Totaal

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1.904

1.926

1.762

1.878

326

341

14.358

14.416

115

122

75

82

17

20

873

903

1.165

1.223

631

702

157

170

7.700

8.231

527

507

158

172

95

103

3.545

3.518

22

23

23

23

9

9

221

204

3.733

3.801

2.649

2.857

604

643

26.697

27.272

-4,8%

-7,3% -13,6%

-2,1%

-5,6%

Instellingslidmaatschappen/overig
Totaal leden
Leden t.o.v. voorgaand jaar

-1,8%

Aantal inwoners *

15.577

Percentage leden/inw.

24%

15.540 15.466

4.850 123.741 122.831

19%

12%

13%

22%

22%

176

189

Webaccounts e-books							

1.940

1.059

Openingsuren

13,5

162,0

162,0

Incl. zondag Lisse **							

166,0

166,0

Aantal fysieke bezoekers

24,0

17%

-7,6%

4.970

Leden bibliobus De Zilk							
24,0

24%

-6,1%

15.238

16,0

16,0

64.800

61.300 26.950

30.450

5,7%

-0,7% -11,5%

34,1%

13,5

13.050 13.600 400.800 405.450

percentage fysieke bezoekers
t.o.v. voorgaand jaar

-4,0%

-5,5%

-1,1%

-2,3%

Aantal bezoekers website						

210.450 184.766

Totaal bezoekers						

611.250 590.216

Percentage alle bezoekers
t.o.v. voorgaand jaar						

3,6%

1,6%

								
* Bron: CBS 2016 (Aantal inwoners per wijk in Teylingen is geschat)
**zondagsopening Lisse: 5 januari - 30 maart en 5 oktober - 31 december						
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Omvang collecties
Lisse
2015
Volwassen fictie
Volwassen non-fictie
Jeugd fictie

11.428
5.476
11.495

2014

Noordwijk

N’wijkerhout

Oegstgeest

2015

2014

2015

2014

2015

2014

12.214 13.805

13.826

9.337

9.870

11.331

11.352

7.737

7.467

3.266

4.577

6.700

6.790

12.403 14.363

13.259

9.799 10.296

6.702

12.472

11.892

Jeugd non-fictie

4.323

4.480

4.441

4.176

2.929

3.311

4.295

4.414

Audio visuele materialen

1.296

1.318

1.616

1.494

978

1.060

1.121

979

Overig

87

90

81

55

41

38

87

83

Totaal

34.105

37.207 42.043

40.277

26.350 29.152

36.006

35.510

								
Coll. t.o.v. voorgaand jaar
Media per inw.

-8,3%

-3,1%

4,4%

-2,0%

-9,6%

-3,9%

1,4%

0,4%

1,5

1,7

1,6

1,6

1,6

1,8

1,6

1,5

								
								
Sassenheim

Volwassen fictie
Volwassen non-fictie
Jeugd fictie

Voorhout

Warmond

Totaal

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

11.620

11.593

1.340

1.555

2.020

3.205

60.881

63.615

5.304

6.091

223

233

224

958

28.930

32.818

12.121

11.901

9.817

9.667

4.285

4.133

74.352

73.551

Jeugd non-fictie

3.668

3.679

2.636

2.507

1.134

1.749

23.426

24.316

Audio visuele materialen

1.118

1.190

12

10

179

384

6.320

6.435

50

34

30

30

31

423

377

34.504 14.062

14.002

Overig

63

Totaal

33.894

Coll. t.o.v. voorgaand jaar
Media per inw.

24

-1,8%

1,8%

0,4%

2,2

2,2

0,9

7.872 10.460 194.332 201.112

-0,2% -24,7% -25,3%
0,9

1,6

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015

2,2

-3,4%

-2,9%

1,6

1,6

Voor mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven en die

Gezondheidsbeurs Teylingen

Een kijkje in de keuken van praktijken en organisaties die werkzaam

Door Edwin Hornung.

Naturalis over zijn boek.

Opleiding tot leescoördinator, bestemd voor leerkrachten uit het

Cursus Open boek
primair onderwijs.

Stichting KREDA ondersteunt Polen in de omgeving van de Bollenstreek.

Optreden met verhalen en

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015

(zelfgebakken) taart.
Eerste Lezing over Oud Voorhout. Ingrid Langeveld over boerderijen en

			

Boerderijen en haar bewoners

‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van Lieshout is het prentenboek van

Nationale Voorleesdagen

			

groep 1,2.

Inspiratieavond speciaal voor leidsters van PSZ, KDV en leerkrachten van

Nationale Voorleesdagen Festival

Noordwijk

het jaar.

			

Alle vestigingen

haar bewoners in Voorhout en omgeving.

			

Voorhout

Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van Poolse

herinneringen over Polen		

Lisse

			

Oegstgeest

boekhandel.

tot inzicht			

Oegstgeest

Lezing van Prof. Dr. Harm Habing, i.s.m. K&O en de Rijnlandse

Sassenheim

Stoelmassage

De sterren van verbeelding

Noordwijk

		

Lezing Menno Schilthuizen, evolutiebioloog en onderzoeker bij

zijn op het gebied van gezondheid in de ruimste zin van het woord.

Natuurcentrum

Darwins Peepshow

			

Lisse
Noordwijk, Jan Verwey

Maand van de Spiritualiteit

Mandalatekenen voor jong en oud.

Computerwijs

Voorlezen.
gebruik willen leren maken van internet.

Lisse

Boer Boris gaat naar zee

			

Noordwijk
Alle vestigingen

Boek aan huis dienst bijeenkomst

Informatie ochtend voor geïnteresseerden van de BAH-dienst.

Zes bijeenkomsten waarin vele mogelijkheden van de iPad worden
aangeleerd door DeNicole.

Oegstgeest

iPad vervolgcursus

Aanvullende gegevens

			

Locatie

Activiteiten in januari

Activiteiten 2015
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Noordwijkerhout, Noordwijk,
Voorhout, Sassenheim
Sassenheim

Zwemmen in zee

		

Muzikale workshop

Een boerenpicknick voor peuters en kleuters samen met Boer Boris.

Locatie
Alle vestigingen
Noordwijk
Lisse

Activiteiten in februari

Afsluiting van het leesprogramma

Ellis Bell 		

‘Meneer Heineken, het is voorbij’

volgde op de bevrijding vanuit het perspectief van de Amsterdamse
recherche. Aan de hand van uniek beeldmateriaal.
Voorlezen.

			

			
Alle vestigingen
Lisse

Lekker Vies!

WNF Regioteam Meer
Sassenheim
Noordwijk
Noordwijk
Oegstgeest

Kind en echtscheiding

Valentijn		

De schaal van Oegstgeest

Roman Archaeology Universiteit van Leiden over de schaal. I.s.m.
Vereniging Oud Oegstgeest.

			

			

Drs. Jasper de Bruin, Lecturer Archaeological Practices and Provincial

Bezoekers in Valentijnssferen met een speciale Valentijnsboom.

Lezing door Jacqueline van der Zalm.

jaguar en ‘plastic soep’. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Thema: ‘Over-Leven’: als het zorgen ophoudt.

en Bollenstreek		

Rouw- en verliescafé

Natuurles door het WNF Regioteam Meer en Bollenstreek over de

de bloedstollende ontvoeringszaak en de uiterst spannende periode die

			

Naar aanleiding van zijn boek, geeft Gert van Beek een beschrijving van

Voorstelling Ellis Bell.

Aanvullende gegevens

vanaf 2 jaar en hun (groot)ouders.

Warmond

Voorleesontbijt

zee, samen met de boerderijdieren en nog veel meer…. Voor peuters

			

			

koffer inpakken om samen op reis te gaan, ze zullen uitkomen bij de

			

Muziekfabriek Teylingen gaat met de kinderen, net als Boer Boris, hun

door Ellis Bell.

Interactieve en beweeglijke voorstelling een over een jonge boerin, 		

Warmond, Lisse, Oegstgeest,

Nationale Voorleesdagen:

Op alle dagen gedurende de campagne wordt er op verrassende en
minder verrassende plaatsen in Noordwijk voorgelezen.

Noordwijk

			

Nationale Voorleesdagen
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Tweede lezing over Oud Voorhout.

Concertlezing door Anna Enquist en Ivo Janssen.

Keukenhof Lisse
Noordwijk

		

Vandaag koop ik alle kleuren
periode weer op de rails krijgt.

Informatieochtend over het lenen van e-books.

			
Sassenheim
Noordwijkerhout

E-books in de bibliotheek

WNF natuurles

Speciaal voor BoekStart ouders, i.s.m. CJG.

Noordwijkerhout
Noordwijk

BoekStart Ouderbijeenkomst

Familievoorstelling ‘Loet Moet’

gekke Tante Toos langs en mist Loet opeens haar vader en moeder.
Moet ze haar slaapkamer weer verlaten?
Kunstenaar Lisbeth Veillat geeft feedback op aangedragen werk.

			

			

Werkbespreking kunst

Lisse

want ze moet van alles. “Ik doe alleen nog wat ik zelf wil!” Dan komt

			

Loet zingt, danst en speelt het liefst de hele dag. Maar dat kan niet,

jaguar en ‘plastic soep’. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

			

Natuurles door het WNF Regioteam Meer en Bollenstreek over de

schizofreen bestempelde man, die zijn leven na een lange psychotische

			

Karin Anema over haar boek. Zij vertelt het verhaal van Twan, een tot

gedreven of daadwerkelijk lijden aan het leven.

Koetshuis, Kasteel

Contrapunt & Goldbergvariaties

hoofdpersonen die afwijken van de norm of die tot waanzin worden

			

			

Te gek voor woorden: onze literatuur zit vol met fascinerende

Boekenweek 2015 - Waanzin		

Voorhout

uit andere culturen en ze te ontmoeten.

Voor alle mensen die beter Nederlands willen leren spreken, maar ook

Bollenboeren en knechten

Lisse

Taalcafé		

Voorlezen.

In maart lezen oma’s voor, i.s.m. boekhandel van der Meer.

			

Alle vestigingen

Kikker10daagse
voor mensen die het leuk vinden om in contact te komen met mensen

Noordwijk

Noordwijks jaar van het voorlezen

Aanvullende gegevens

			

Locatie

Activiteiten in maart
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Derde lezing over Oud Voorhout, door Arie Dwarswaard.

Lisse
Sassenheim

E-book Workshop

Rouwcafé: Uit je rouw met
fotograferen, werken met speksteen en , yoga.

Maak kennis met een uiterst vervelende bromvlieg die voor veel paniek

Vlieg op dikke bromvlieg

Adriaan van Dis over zijn boek, i.s.m. boekhandel van der Meer.

Oegstgeest

Laura Starink

Lezing door Stichting Noordwijkerhout Van Toen.

Noordwijkerhout
Noordwijk

Geschiedenis van de bloembollen

Hoe zou het zijn als het (mis)lukt?

Keukenhof is al 66 jaar een toeristische trekpleister van formaat.
Arie Dwarswaard vertelt u over de geschiedenis van dit lentepark.

			

			

Voorhout

Vierde lezing over Oud Voorhout. De bloemententoonstelling

(Groot)ouder en kind bekijken en proberen de typemachine,

Informatiemarkt voor 55 plussers en mantelzorgers in Oegstgeest.
toverlantaarn en Polaroid camera.

Terug in de tijd

De Keukenhof

Ontdek-, doe - en ontmoetingsmarkt

Voorlezen.

			

Oegstgeest
Noordwijkerhout

Zeerovers!		

Aanvullende gegevens

Locatie
Alle vestigingen

Activiteiten in mei

Door Kind en Kunstwerkt.

			

Workshop over faalangst en hoe je kind(eren) met faalangst begeleidt.

i.s.m. Rijnlandse boekhandel.

			

Door Oost-Europa, een actuele reis door Letland, Polen en Oekraïne

voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

Buurtkerk, Noordwijk

Ik kom terug

decor. Theater Van Santen naar het prentenboek van Loes Riphagen

			

			

en onrust zorgt. Een meedoevoorstelling met een levensgroot boek als

			

Lisse

creativiteit		

‘Ideeënmarkt’ om rouw te verwerken, denk aan: schrijven, wandelen,

Informatieochtend over het lenen van e-books via de bibliotheek.

boekhandel van der Meer.

In april lezen voorlezers met een bijzonder beroep voor, i.s.m.

Voorlezen.

Voorhout

Noordwijk

Noordwijks jaar van het voorlezen:

Boerhaave en het Boerhaavehuis

Alle vestigingen

Kikker in je bil!

Aanvullende gegevens

‘Beroepen’ lezen voor 		

Locatie

Activiteiten in april
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Lisse

Jordanië: meer dan Petra, Wadi Rum,

uit andere culturen en ze te ontmoeten.
Thrillerschrijver Elvin Post en Erik van Rijsselt en expert politie bij

Feit & Fictie tournee

De bibliotheek bestaat 35 jaar! Feest voor de bezoekers.

Sassenheim
Sassenheim

Feest in Bibliotheek Sassenheim

Rouwcafé 		

over verlies in een gezin of op school.
Eenmalig, gezamenlijk bespreken van een boek: Zondagsgeld van

Pop-up leeskring Lisse

Ellis Bell komt voorlezen met vertelplaten en gebruikt daarbij

			

gebarenliedjes.

Philip Snijder.

Gebarenliedjes

Noordwijkerhout

			

Lisse

			

Thema: ‘Kind en rouw’. Lia van Beek over haar boek ‘Gebroken geluk’:

Flikken Maastricht gaan met elkaar in gesprek.

			

Noordwijk

voor mensen die het leuk vinden om in contact te komen met mensen

			

Voor alle mensen die beter Nederlands willen leren spreken, maar ook

			

Taalcafé		

Lisse

Voorlezen.

Alle vestigingen

Stout…		

Jerash en de Dode Zee.

thrillerauteurs. Met interactie vanuit publiek.

			

Arabist en reisjournalist Mariëtte van Beek vertelt over Jordanië.

worden aan een analyse onderworpen door echte rechercheurs en

			

Experts van politie en auteurs gaan op zoek naar het spanningsveld
tussen Feit en Fictie in (politie)thrillers. Scènes uit spannende boeken

Noordwijk

Feit en fictie in thrillers

Thema: Spannende zaken - politieverhalen in boeken.

Aanvullende gegevens

			

Locatie
Alle vestigingen

Maand van het spannende boek

Oegstgeest

Astrologisch leervermogen

Activiteiten in juni

Rosita Steenbeek over haar boek, i.s.m. Rijnlandse Boekhandel.
Cilia Vissers over het fenomeen.

Het Luistergeschenk 2015 was geschreven en gelezen door Hugo Borst.

Startbijeenkomst voor het opzetten van een Senia Leesgroep.

Aan de slag met een moodboard, workshop door Lisette Boon Verheijen.

Oegstgeest

Noordwijkerhout

Informatiebijeenkomst Senia

Rose		

Noordwijk

Kleur in je interieur

Muziek op schoot door Petra Wassenaar van de Toverfluit.

Week van het luisterboek		

Noordwijk

Boekstart		
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stratie door Jelle Verdijk.
Iedere dinsdag tijdens de zomervakantie een ander thema:

Noordwijkerhout
Alle vestigingen
Lisse

		

Terug van vakantie

iPad beginnerscursus

			

Locatie

aangeleerd door DeNicole.

Zes bijeenkomsten waarin vele mogelijkheden van de iPad worden

Voorlezen.

Joke J. Hermsen, Bas Haring en Fik Meijer.

Inspirerende ontmoetingen met spraakmakende sprekers: Mark Mieras,

Aanvullende gegevens

Lisse, Noordwijk

Voorlezen		

Oegstgeest, Lisse, Noordwijk,

Iedere woensdag tijdens de zomervakantie.

Noordwijk

Voorlezen en knutselen

Bollenstreek Betogen

Ben je ook wel eens iets kwijt?

			

Activiteiten in september

Plaatjes kijken, Bloemetjes, Nergens plaatjes, Dino’s, Strand en

			

Noordwijkerhout

Voorlezen en knutselen

Iedere donderdagochtend tijdens de zomervakantie een koffieochtend

Voorlezen.

			

Koffie+		

Krijger, Spelletjes (Scrabble, Rummikub, Yahtzee), Drukwerk demon-

Noordwijkerhout

		

Aanvullende gegevens

Het Koninklijk Huis, Liedjes rondom het thema ‘Nederland’ met Rosalie

Lisse, Noordwijk

Activiteiten in juli en augustus

Voorlezen maakt baby’s slimmer : hoe lees je aan heel jonge baby’s voor.

			

Locatie

Boekstart 		

			

Lisse

		

Spreekuur met tuinarchitect.

WNF over hoe het met onze Aarde gesteld is, Tekenen voor volwassenen,

Oegstgeest, Sassenheim

		

met steeds een andere activiteit: Roel Opbroek vertelt namens het

Noordwijkerhout,

Nationale Tuinontwerpdag

Edo Postma over privacy en veiligheid op het internet.

Voor ouders en baby’s uit Teylingen.

			

Lisse, Noordwijk

Wie kijkt er mee over uw schouder?

			

Sassenheim
Noordwijk

Boekstart		
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Tweede Editie van het Oegstgeester Dictee n.a.v. de Wereld
Oegstgeest en de Oegstgeester Courant.
Lezing door Paul Harff.

			
Noordwijk
Lisse, Oegstgeest

De Atlantikwall

Programma proeverij voor
Workshop in het kader van Open Monumentdag.

Sassenheim
Voorhout

Boekbinden voor kinderen

Kunst voor Kidz

Vragen over catalogus, bieb aan huis, digitale bronnen en meer staan

Haal meer uit de bieb

Workshop onder begeleiding van Rian Hoogenboom (Stoffig Stel).

Noordwijkerhout
Noordwijk

Boekenlegger maken

iPad beginnerscursus

Bijeenkomst voor alle leescoördinatoren uit het werkgebied.

Noordwijk
Noordwijk

Netwerkbijeenkomst

Android beginnerscursus

Aanvullende gegevens

Locatie
Locatie DSV Rustoord, Lisse

Activiteiten in oktober

Nationale Voorleeslunch

Zes Bijeenkomsten waarin vele mogelijkheden van de Android worden

Android beginnerscursus

Kennismaking met allerlei organisaties die zich richten op peuters en

			

hun (groot-)ouders. I.s.m. CJG.

Peutermarkt

Noordwijkerhout

aangeleerd door DeNicole.

			

Lisse

Huug Tielemans, i.s.m. DSV Rustoord.

			

Tijdens een heerlijke lunch luisteren naar verhalen en muziek van

aangeleerd door DeNicole.

			

Zes bijeenkomsten waarin vele mogelijkheden van de Android worden

aangeleerd door DeNicole.

			

Zes bijeenkomsten waarin vele mogelijkheden van de iPad worden

centraal.

			

Sassenheim

van een schilder: Picasso.

			

Kunstenares Machtelt IJdo duikt met kinderen vanaf 7 jaar in het werk

bibliotheek.

docenten primair onderwijs		

Kennismaking met het nieuwe primair onderwijsaanbod van de

Alfabetiseringsdag, opbrengst voor de VoorleesExpress, i.s.m. Rotaryclub

			

Oegstgeest

Sassenheim, door Stichting Oud Sassenheim.

Diapresentatie over bekende en onbekende monumenten in

Oegstgeester Dictee

Sassenheim

			

Monumenten in Sassenheim

32

de Bibliotheek Bollenstreek Jaarverslag 2015

Aad en Frans van der Wiel van de Stichting Oud Sassenheim vertellen

Voorlezen.

Noordwijkerhout, Lisse,
Noordwijk, Voorhout,
Warmond, Sassenheim
Noordwijk

Aan de slag met wetenschap

en techniek

		

Kinderboekenweekfeest

Peutermarkt met workshops voor peuters/ouders. I.s.m. CJG.

Noordwijk
Oegstgeest

Peutermarkt

Kinderboekenweekfeest

Zijn de schilderijen van Salvador Dali ook ‘raar maar waar’? Samen met

Kunst voor Kidz
schilderij.

Elke derde zondag van de maand vindt het nieuw open podium voor

			

Aan het Woord!

verhalen, columns, speeches en raps tot stand-up comedy, cabaret,
poëzie en liederen - zijn welkom.
De vertellers van Dá Fhili vertellen twee prachtige verhalen,

			

			

Twee barden vertellen

			

improviserend met het publiek.

presenteren. Alle creatieve uitingen in de Nederlandse taal - van

			

Noordwijkerhout

het gesproken woord plaats. Het biedt taaltalenten een kans zich te

			

Lisse

Machtelt IJdo maken kinderen vanaf 7 jaar hun eigen bijzondere

			

Voorhout

meedoen met een speurtocht. I.s.m. de Rijnlandse Boekhandel.

			

Schroeven en knutselen bij RepairKid, luisteren naar de Kinderband en

Meer en uitgeverij Lemniscaat.

			

Voor alle kinderen van Noordwijkse scholen. I.s.m. boekhandel van der

Samen met Mad Science zelf slijm of kneedgum maken. Vanaf 4 jaar.

Raar, maar waar! Centraal staat Natuur, Wetenschap en Techniek!

Alle vestigingen

Raar maar waar!

Chabon.

			

Kinderboekenweek 		

over de rijke historie van Sassenheim en de invloed van de familie

			

Sassenheim

over opvoeden in meer talen. I.s.m. CJG.

Pia Martin, spraaktaaldeskundige/logopedist bij OnderwijsAdvies,

Lezing door Herman van Amsterdam.

De geschiedenis van Park Rusthoff

Oegstgeest

Boekstart		

			

Lisse

Lisse en de Hollandse bollenindustrie
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Na het volgen van de beginners- en opfriscursus nog twee keer

’t Poelhuys Lisse

A.L. Snijders en het korte verhaal

improvisaties als muzikaal commentaar op de ZKV’s.
Het genre Espressofictie betreft zeer korte en ultrakorte verhalen die je

			
Lisse, Oegstgeest,
Noordwijkerhout,
Van Wijckerslooth –
Marente Oegstgeest
Voorhout

Schrijfworkshop

Espressofictie

		

		

Kunst voor Kidz

De derde lezing over Oud Sassenheim door Aad en Frans van der Wiel

Sassenheim
Oegstgeest
Alle vestigingen
Voorhout
Noordwijk

Kent u ze nog, de Sassemers

Honolulu King

Kleurtjes		

Uw verborgen verleden?

Ik wil andere dromen

			

van der Meer.

Midas Dekkers over zijn boek, i.s.m. Jan Verwey centrum en boekhandel

De thigmofiel

Noordwijk

over haar boek.

			

Snezana Negovanovic-Prokíc, een inwoner van Noordwijk,

Hulp bij het maken van een familiestamboom.

Voorlezen.

Anne-Gine Goemans over haar boek, i.s.m. de Rijnlandse boekhandel.

van een schilder, deze keer Karel Appel.

			

Kunstenares Machtelt IJdo duikt met kinderen vanaf 7 jaar in het werk

Dorothée Albers van Woordwaterval.

bij het drinken van een kopje koffie kunt lezen óf schrijven. Door

ZKW’s (Zeer Korte Werkjes) van o.a. Federico Mompou en daarnaast

			

Tussen de ZKV’s (Zeer Korte Verhalen) die schrijver A.L. Snijders
leest en van welk genre hij de bedenker is, speelt pianist Marcel Worms

Kasteel Keukenhof

‘t KrantCaféLisse.

Lezing door Huug Tielemans over het thema van Nederland Leest. I.s.m.

Centraal stond het genre: (Zeer) korte verhalen.

			

Literair concert

		

Nederland Leest

Aanvullende gegevens

Locatie
Alle vestigingen

Activiteit in november

terugkomen voor prangende vragen door DeNicole.

			

Oegstgeest

primair onderwijs.

Opleiding tot leescoördinator, bestemd voor leerkrachten uit het

Extra opfriscursus voor de iPad

Sassenheim

			

Cursus Open boek
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Bij de jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International tijdens de
en gewetensgevangenen.
Eenmalig, gezamenlijk bespreken van een boek: De Wandelaar van

			

Pop-up leeskring Lisse

Workshop babymassage door Jenneke Toet (van Beebies Wellness).

Noordwijkerhout
Lisse

Boekstart		

Cultuur 60+

Open podium voor taaltalent.

Lisse
Noordwijk

Aan het Woord!

Theaterworkshop

Workshop door Theaterschool Flores rondom het thema kerst.

niet gemakkelijk de deur uit gaan, zijn deze middag van harte welkom.

			

Ouderen die in de woonzorgcentra in Lisse wonen of nog thuis, maar

Adriaan van Dis.

			

Lisse

Dag van de Mensenrechten worden brieven geschreven voor activisten

			

Noordwijk

uit andere culturen en ze te ontmoeten. Thema: kerst

Voor alle mensen die beter Nederlands willen leren spreken, maar ook

Brieven schrijven met Amnesty

Lisse

Taalcafé		

Hulp bij het maken van een familiestamboom.

Drie Kleutergroepen op visite in het Sinterklaashuis in de bibliotheek.

			

Voorhout

Uw verborgen verleden

Bezoek van Sinterklaas met voorlezen.

Aanvullende gegevens

Hoe werkt LinkedIn en workshop met netwerkborrel na afloop.

Annejet van Zijl over haar boek i.s.m. de Rijnlandse boekhandel.

Kinderen bouwen Minecraft bunkers, in het kader van de Erfgoedlijnen.

voor mensen die het leuk vinden om in contact te komen met mensen

Voorhout

Sinterklaashuis

Hulp bij het maken van een familiestamboom.
Cursus om te leren werken met de digitale overheid.

			

Locatie

Noordwijk

LinkedIn Workshop

Alle vestigingen

Oegstgeest

De Amerikaanse prinses

Sinterklaas

Noordwijk

Minecraft		

Activiteit in december

Voorhout
Noordwijk

Uw verborgen verleden

Cursus DigiSterker

Noordwijk

iPad opfriscursus

Opfrissen van de mogelijkheden van uw iPad door DeNicole.

Open podium voor taaltalent.

Lisse

Aan het Woord!

Sinterklaas doet tijdens zijn ronde door Noordwijk ook de
bibliotheek aan.

Noordwijk

			

Intocht van Sinterklaas
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*Vanaf 1 september: elke dinsdag DigiDinsdag in Noordwijk.

CPNB Campagne

Samenwerking

Colofon
© de Bibliotheek Bollenstreek, 2016
Concept en tekstredactie:
Edith Vos (Tekstkeuken)
Hans Portengen (de Bibliotheek Bollenstreek)
Vormgeving:
Henk Olijhoek
Drukker:
Repro VU, Amsterdam
Oplage 50
www.bibliotheekbollenstreek.nl
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Inhoud
Inleiding

De vijf kernfuncties van de bibliotheek

1

1

Feiten en cijfers

Concrete uitwerking programma

2

Raad van Toezicht

18

Managementteam

19

Ondernemingsraad

19

Personeel

19

Jaarcijfers 2015

21

Programmalijn Lezen
Lezen en leesbevordering

3

3

Code Cultural Goverance

18
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VoorleesExpress Bollenstreek

3

Het Taalhuis Bollenstreek

4

Boekenweek 2015

6

Nederland Leest 2015

6

Leden en bezoekers

22

Digitale bibliotheek

6

Omvang collecties

24

Programmalijn Leren

8

Activiteiten 2015

25

Mediawijsheid

10

Programmalijn Verbinden

12

Samenwerking met het onderwijs

Bollenstreek Betogen

8

21

12

Activiteiten in het Sociale Domein 2015

12

Organisatie in ontwikkeling

14

Zelfevaluatie certificering

Uitleningen

14

Medewerkersonderzoek

14

Verruiming openingstijden

14

BiebPanel

15

Lokale ontwikkelingen
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