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Voorwoord
Een positief jaar met 

een stijgende lijn

“Met elkaar de strategie herzien en nieuwe wegen in slaan heeft zijn vruchten afgeworpen. 

De Bibliotheek Noordwijk heeft een enorme groei doorgemaakt. De weg naar boven 

terug gevonden. Heel veel mensen hebben daaraan bijgedragen. We zijn er met elkaar in 

geslaagd om een laagdrempelige voorziening te realiseren die zijn rol pakt. Die mensen 

weet te trekken. Te inspireren. Het resultaat is een actieve organisatie, die een zeer 

afwisselend aanbod van activiteiten verzorgt, met thema’s vaak gerelateerd aan het 

sociaal domein. En wat mij betreft doen we er een schepje bovenop.

 Hebben we het niet meer over de bibliotheek maar over het cultuurhuis Noordwijk.” 

Marie José Fles, wethouder gemeente Noordwijk
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Tien jaar geleden gingen zeven bibliotheek-
stichtingen op in één regionale biblio-
theekorganisatie voor vijf gemeenten, de 
Bibliotheek Bollenstreek. Op 1 januari 2016 
mochten wij dus het tienjarig bestaan vie-
ren. En wat hebben we in die tien jaar veel 
doorgemaakt! In die periode lukte het om 
de fusie tot een succes te smeden en onze 
dienstverlening uit te breiden en te verbre-
den. Wij doorstonden moeilijke jaren met 
forse bezuinigingen en maakten net als alle 
bibliotheken in Nederland een flinke transi-
tie door. 

Ons jubileumjaar was een positief jaar met 
stijgende leden- en bezoekersaantallen. 
Landelijk gezien ging het beter met biblio-
theken en ook bij de Bibliotheek Bollenstreek 
was dit zichtbaar. Zo steeg het aantal leden 
met 0,5% naar 26.800 leden. Het aantal 
bezoekers nam zelfs met 5% toe naar ruim 
400.000, terwijl het aantal uitleningen daal-
de met 1,9%. Die cijfers maken duidelijk dat 
de bibliotheek een ontmoetingsplek wordt. 
Een ‘third place’ waar je niet alleen komt om 
een boek te lenen. Steeds meer bezoekers 
komen voor een lezing, een workshop, om te 
studeren, de krant te lezen of gebruik te ma-
ken van onze IT-voorzieningen. In Noordwijk 
is het aantal bezoekers zelfs met 9% geste-
gen. Ongetwijfeld vanwege alle activiteiten 
in het sociaal domein die wij op verzoek van 
de gemeente Noordwijk hebben georgani-
seerd, zoals de sollicitatiemarkt in juni.

Om de stijgende bezoekersaantallen mo-
gelijk te maken is ingezet op het verruimen 
van de openingsuren. In januari startten wij 
met de gecombineerde inzet van vrijwilli-
gers en professionals in de frontoffice waar-
door we 18% langer open waren.

Het samenwerken van vrijwilligers en pro-
fessionals was een ingrijpende omslag, waar 
wij in het afgelopen jaar onze weg hebben 
gezocht en ook grotendeels gevonden.

Naast de traditionele uitleenfunctie – die 
met bijna 775.000 uitleningen belangrijk 
blijft – biedt de bibliotheek steeds meer 
taalondersteuning. Zo zijn de Voorlees-
Express, gericht op jonge kinderen, en het 
Taalhuis uitgebreid. In alle gemeenten is 
er nu een Taalpunt met een goed lopend 
spreekuur voor inwoners met taalvragen. 
Ook het openen van een servicepunt in de 
Brede School in De Zilk en de heropening 
van de (school)bibliotheek in de Brede 
School in Warmond zorgde voor een toene-
mend gebruik door basisscholen en voor- en 
vroegtijdse educatie.

Ik kijk met blijdschap terug op 2016. Het 
aantal leden, bezoekers en uitleningen 
nam flink toe. Een groot succes! Die 
positieve lijn zie ik ook terug 
in onze organisatie. Onze 
56 medewerkers en ruim 
247 vrijwilligers zetten 
zich enthousiast en 
toegewijd in voor het 
bibliotheekwerk in 
onze gemeenten. 
Ik wil daarvoor alle 
medewerkers, vrij-
willigers, invalkrach-
ten en de leden van 
de Raad van Toezicht 
van harte bedanken.

Hans Portengen
Directeur
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Lezen, Leren 
en Verbinden
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In het meerjarenbeleidskompas van de Bibliotheek Bollenstreek zijn de vijf kernfuncties uit 
de Bibliotheekwet vertaald naar drie programmalijnen: Lezen, Leren en Verbinden. In 2016 is met 
succes een start gemaakt om de organisatie, dienstverlening en activiteitenprogrammering te 
richten volgens deze drie programma’s.

Lezen, Leren en Verbinden



LEZEN EN LEESBEVORDERING
Het inzetten op lezen en leesbevordering is één 
van de kernfuncties van de Bibliotheek Bollen-
streek. Het is de basis voor het verwerven van 
kennis en stimuleert verbeeldingskracht en 
creativiteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de 
jeugd, maar ook voor volwassenen en ouderen 
blijft het van belang de ‘leesspier’ te blijven trai-
nen. Volwassenen geven zo het goede voorbeeld 
aan hun kinderen. En bij ouderen kan regelma-
tig een boek lezen bijvoorbeeld de achteruitgang 
van cognitieve vaardigheden op latere leeftijd 
compenseren.

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
Eind januari 2016 vond in alle vestigingen een 
‘Kinderboekenweek’ plaats 
voor kinderen van 0 tot 6 
jaar. Daarin stond het 
belang van voorlezen 
aan kinderen die 
nog niet zelf kun-
nen lezen centraal. 
Uit onderzoek blijkt 
dat kinderen van 
ouders die veel voor-
lezen een voorsprong 
hebben op kinderen 
bij wie dit niet gebeurt. 
Kinderen die voorgelezen 
worden hebben een grotere 
woordenschat, kunnen beter luis-
teren en zich beter concentreren. Ook stimuleert 
voorlezen de fantasie. Kinderen die een half uur 
per dag worden voorgelezen leren 1.000 nieuwe 
woorden per jaar.

Voorgelezen werd onder andere uit prentenboek 
van het jaar 2016 ‘We hebben er een geitje bij’ 
van Marjet Huiberts met illustraties van Iris 
Deppe. In Noordwijk speelde Marjo Dames ook 

de gelijknamige voorstelling met zelfgemaakte, 
wollen poppen. In Voorhout werd letterlijk tus-
sen de geitjes voorgelezen aan veertig kinderen 
op Kinderboerderij De Klaprooshof.

BOEKENWEEK 
In maart 2016 stond in de Boekenweek ons 
buurland Duitsland centraal. Het land van Bach, 
Berlijn en Bratwurst. Van Goethe en Brecht tot 
Kehlmann en Zeh. Binnen het thema ‘Was ich 
noch zu sagen hätte’ organiseerde de Biblio-
theek Bollenstreek samen met volksuniversiteit 
K&O en de Rijnlandse Boekhandel de lezing 
‘Moet kunnen – Wir schaffen es’. Emeritus hoog-
leraar Herman Pleij vertelde over de verschillen 
tussen de Nederlandse en Duitse mentaliteit. 

KINDERBOEKENWEEK
‘Voor altijd jong!’, was het 

thema van de Kinder-
boekenweek in oktober 
2016, waarbij opa’s en 

oma’s centraal stonden. 
Bij de diverse vestigingen 

van de Bibliotheek Bollen-
streek waren activiteiten, 

zoals voorlezen, een speurtocht, 
knutselen, voorstellingen en kinde-

ren konden met hun opa of oma op de 
foto. Succesvol was de voorleeslunch die in 

het kader van de Nationale Ouderendag in de 
vestigingen Sassenheim, Voorhout en Warmond 
werd gehouden. Daar was goed te zien dat het 
voorlezen van een goed boek plezier oplevert 
voor mensen van alle leeftijden.

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
In het kader van de Maand van de Geschiedenis 
organiseerde de Bibliotheek Bollenstreek een le-
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Programmalijn 
Lezen
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zing van historicus en politiek analist Ivo van de 
Wijdeven. Onderwerp was de complexe geschie-
denis van Europese grenzen waarover hij de his-
torische achtergrond bij de actualiteit schetste.

E-BOOKS
Iedereen die lid is van de bibliotheek heeft 
toegang tot het landelijke e-book-platform en 
kan daar duizenden e-books lenen. De Biblio-
theek Bollenstreek ondersteunt mensen bij het 
gebruik van e-books. Mede door de landelijk 
gevoerde e-bookcampagne is het aantal webac-
counts in 2016 met 53% gestegen. Ook is het 
aantal uitgeleende e-books in de Bollenstreek 
meer dan verdubbeld. Goed nieuws voor het uit-
lenen van e-books was dat het Europese Hof be-
sliste dat er geen verschil is tussen een uitlening 
van een papieren boek en de uitlening van een 
e-book. Openbare bibliotheken mogen e-books 
uitlenen tegen betaling van de wettelijke leen-
rechtvergoeding. Dit betekent dat de biblio-
theken met uitgevers aan tafel gaan om betere 
afspraken te maken zodat de landelijke collectie 
e-books in omvang en kwaliteit gaat verbeteren.

VAKANTIEBIEB
Met de VakantieBieb-app kunnen mensen popu-
laire e-books lezen in de zomervakantieperiode. 
Na het downloaden van de app kiest de lezer een 
aantal e-books om op tablet of e-reader te lezen. 
Dit boekenaanbod was in 2016 beschikbaar tot 
het einde van de vakantieperiode. Ook niet-le-
den konden gebruik maken van de VakantieBieb.

PRESSREADER: KRANTEN EN 
TIJDSCHRIFTEN
In 2016 heeft de Bibliotheek Bollenstreek een 
abonnement op PressReader genomen. Daarmee 
hebben bezoekers in al onze vestigingen direct 
toegang gekregen tot meer dan 5.000 kranten 

en tijdschriften, uit meer dan 100 landen en in 
60 talen. Die media zijn toegankelijk via com-
puter, tablet of smartphone. PressReader is te 
raadplegen op alle publiekspc’s, maar het is ook 
mogelijk ze te lezen via een app op smartphone 
of tablet. Hierop kunnen kranten en tijdschriften 
worden gedownload zodat mensen ze later thuis 
of onderweg kunnen lezen. Deze voorziening 
zorgt ervoor dat iedereen in onze multiculturele 
samenleving kranten en tijdschriften in allerlei 
talen kan komen lezen.

BOEKENGIRLZZZZ
Om tegemoet te komen aan de 
leeshonger van een aantal 
veellezers onder de kin-
deren in Oegstgeest, 
is in het najaar 
gestart met een 
leeskring voor 
kinderen. Daar 
namen zes zeer en-
thousiaste meisjes 
aan deel. Onder de 
zelf gekozen naam ‘De 
boekengirlzzz’ kreeg de 
groep begeleiding bij het 
bespreken van favoriete boe-
ken, interviewen van schrijvers, 
het maken van een boekenkrant en het 
opnemen van een filmpje.

Programmalijn Lezen
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Programmalijn 
Leren

De bibliotheek heeft een belangrijke preventieve 
rol in de bestrijding van laaggeletterdheid en 
in de ondersteuning van het onderwijs op het 
vlak van collectie, een leesplan, boekpromotie 
en leesplezier. Zo weten we dat lezen in de vrije 
tijd voor kinderen de basis is voor persoonlijk 
en maatschappelijk succes. Deze kinderen halen 
vaak een hogere score op de Cito-toets en blijken 
op latere leeftijd betere banen te hebben, meer 
vrijwilligerswerk te doen en vaker te gaan stem-
men. De inzet op leesbevordering en mediawijs-
heid vanuit de bibliotheek is belangrijk omdat 
op dit moment zo’n 25% van de leerlingen de 
basisschool verlaat met een leesachterstand van 
gemiddeld twee jaar. De situatie in het voortge-
zet onderwijs is ongeveer gelijk. Daar is bekend 
dat 14% van de 15-jarigen al als laaggeletterd 
gekenmerkt kan worden.

SAMENWERKING MET SCHOLEN
De Bibliotheek en het onderwijs zijn van ouds-
her natuurlijke samenwerkingspartners om het 
lezen bij kinderen te bevorderen. Bibliotheek 
Bollenstreek biedt verschillende educatieve 
programma’s rond leesbevordering en zet in op 
het vergroten van het leesplezier bij kinderen. 
Die programma’s sluiten aan bij de belevings-
wereld van de kinderen en bij de taaldoelen van 
de school. Onze leesconsulenten ondersteunen 
leescoördinatoren en leerkrachten om samen 
laaggeletterdheid te voorkomen. In 2016 heeft 
de Bibliotheek Bollenstreek de samenwerking 
met een aantal scholen in de Bollenstreek ge-
intensiveerd. Deze samenwerking bestaat uit 
advies over de boekencollectie, de schoolbiblio-
theek, plaatsing van de boekencollectie in de 
bibliotheek, deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten en/of bibliotheekouders en het 
installeren van een digitale portal (SchoolWise) 
dat gekoppeld is aan het BicatWise systeem van 
de Bibliotheek Bollenstreek.

ZOMERLEZEN 2016
De activiteit zomerlezen is bedoeld om een 
terugval in het lezen in de zomervakantie te 
voorkomen. Daarbij krijgen leerlingen die dat 
nodig hebben een zomerleestas op maat om in 
de vakantie te lezen. Het zomerlezen werd dit 
jaar voor de tweede keer georganiseerd voor 
zwakke leerlingen uit groep 3 en 4. Nieuw was 
dit jaar het zomerlezen voor leerkrachten. Met 
een tas boeken op het niveau van hun toekom-
stige groep blijven ze op de hoogte van recente 
jeugdliteratuur en zijn ze al voorbereid op het 
nieuwe schooljaar. In 2016 hebben 36 leerlingen 
deelgenomen van 5 verschillende scholen. Aan 
het zomerlezen voor leerkrachten namen 45 
leerkrachten deel van 9 verschillende scholen. 
De leerkrachten en ouders zijn positief over deze 
dienst. Een groot deel van hen ervaart dat het 
leesniveau op peil blijft. 

VOORLEESEXPRESS
Het doel van de VoorleesExpress is om 
de taalachterstand van kinderen 
tussen de 2 en 8 jaar terug te 
dringen door twintig weken 
lang voor te lezen. Een vrijwil-
liger komt bij de gezinnen 
thuis en leest een uur per 
week in het gezin voor. Hier-
mee wordt het voorlezen 
aan jonge kinderen gesti-
muleerd en zien de ouders 
het belang ervan zodat zij het 
voorlezen over kunnen nemen. 
Het voorleesritueel stimuleert 
de taalontwikkeling: het verrijkt 
de taalomgeving in huis en vergroot 
het leesplezier. In 2016 hebben onze 
vrijwilligers bij 42 gezinnen voorgelezen in 
Teylingen, Oegstgeest 
en Noordwijkerhout.
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Programmalijn Leren

BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG
Binnen het door het ministerie van OCW opge-
starte leesbevorderingsprogramma Kunst van 
Lezen vallen drie programmalijnen: BoekStart 
voor baby’s, BoekStart in de kinderopvang en de 
Bibliotheek op school voor basisscholen (dBos). 
In 2016 is de Bibliotheek Bollenstreek gestart 
met BoekStart in de kinderopvang, het logische 
vervolg op BoekStart voor baby’s dat vanaf 
2013 op alle vestigingen loopt. Boekstart in de 

kinderopvang is bedoeld om het leesplezier en 
de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-4 
jaar) te bevorderen. Dit zorgt voor een doorgaan-
de ‘leeslijn’ voor kinderen van 0-12 jaar.
In totaal zijn er door de Bibliotheek Bollenstreek 
in 2016 zes kinderopvanglocaties in verschillen-
de gemeenten (een in Oegstgeest, vier in Teylin-
gen en een in Noordwijkerhout) aangesloten. 
Het streven is een jaarlijkse uitbreiding van zes 
locaties per jaar.

“Lezen is belangrijk. 

Je hebt het altijd nodig. 

Alles is lezen.” 

Leerling Fleur - R.K. 
Basisschool Antonius
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Praktijkvoorbeelden

NOORDWIJKSE SCHOOL
Op verzoek van de Noordwijkse school heeft de Bibliotheek Bollenstreek 
de verouderde bibliotheek grondig gesaneerd en aan de hand van een 
collectieadvies de schoolbibliotheek opnieuw ingericht. Daarbij is de 
school overgestapt op het digitale portal SchoolWise. Dankzij de invoering 
van SchoolWise kan de school volgend jaar ook meedoen met de landelijke 
Leesmonitor zodat het leesgedrag van leerlingen en leerkrachten kan 
worden bestudeerd. Een van de leerkrachten volgde de cursus Open Boek 
om leescoördinator te worden. Daarbij werd een leesplan voor de eigen 
school opgesteld. 

LEO KANNERSCHOOL
Voor de Leo Kannerschool in Oegstgeest (speciaal onderwijs) heeft 
de Bibliotheek Bollenstreek de sterk verouderde schoolbibliotheek 
opnieuw ingericht en is een vereenvoudigd plaatsingssysteem van de 
boekencollectie bedacht. Dit maakt het voor leerlingen makkelijker om 
boeken te zoeken en weer terug te zetten. De bibliotheekcommissie van 
de school heeft een workshop van de Bibliotheek Bollenstreek gevolgd. 

STICHTING FIORETTI TEYLINGEN LOCATIE KTS
De Bibliotheek Bollenstreek heeft zes wisselcollecties samengesteld met 
boeken die aansluiten bij de interesses en het niveau van de leerlingen. 
Dit moet er aan bijdragen dat de vmbo basisleerlingen meer gaan lezen.

“De Antoniusschool hecht veel waarde aan lezen.

Lezen maakt nieuwsgierig en zet aan tot meer leren! 

Onze school werkt samen met de Bibliotheek aan 

leesbevordering van onze leerlingen. Het doel is 

een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en 

het stimuleren van meer lezen, op school en thuis.” 

Dorien van Doeveren – 
Directeur R.K. Basisschool Antonius
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Programmalijn Leren

ONLINE CURSUSSEN
Half november is de pilot Online Cursussen van 
de Bibliotheek gestart. Dit houdt in dat leden 
van de Bibliotheek gratis twee online cursus-
sen kunnen volgen. Op die manier kunnen ze 
bijvoorbeeld een nieuwe hobby ontdekken, een 
vreemde taal of computerprogramma leren 
of werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Naast de twee cursussen kregen deelnemers als 
extra bonus elke maand een korte cursus ca-
deau. Sinds de start van de pilot, half november, 
zijn er 51 cursisten gestart met een cursus.

ONDERSTEUNING BIJ LEESPROBLEMEN
Binnen het onderwijs gaat er veel aandacht naar 
leerproblemen. Eén op de tien kinderen heeft 
moeite met lezen. De Bibliotheek Bollenstreek 
heeft voor deze kinderen het Makkelijk Lezen 
Plein (MLP) ingericht. Daar vinden ze leuke, span-
nende en makkelijk te lezen boeken en andere 
materialen zodat lezen ook voor hen leuk wordt. 
In 2016 omvatte de collectie MLP 4.295 items en 
waren er 16.547 uitleningen. Vorig jaar heeft de 
bibliotheek de leden gevraagd om een extra bij-
drage voor het uitbreiden van de boekencollectie 
voor kinderen met leesproblemen, daarmee is 
4.052 euro opgehaald. Voor ouders en leerkrach-
ten organiseerde de vestiging Lisse een lezing 
over verschillende oorzaken van leerproblemen. 

MULTITOUCHTAFELS
In de bibliotheken Lisse, Noordwijk, Oegstgeest 
en Sassenheim zijn multitouchtafels geïnstal-
leerd. Op deze tafels met een ingebouwd aan-
raakscherm kunnen bezoekers spel- en leerpro-
gramma’s doen die te maken hebben met taal, 
lezen en woordenschat. Ook verschijnen er 
steeds nieuwe programma’s rondom 
diverse bibliotheekactiviteiten, 
zoals de Boekenweek, Kin-
derboekenweek en Ne-
derland Leest.

“De inhoud sluit mooi aan op de belevingswereld 

van de leerlingen. De leerlingen zijn enthousiast 

wanneer ze de boeken zien die ze gaan lezen”

Een docent bij de evaluatie van Zomerlezen
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Programmalijn 
Verbinden

Openbare bibliotheken bieden één van de laat-
ste publieke, neutrale, laagdrempelige en veilige 
ontmoetingsplaatsen in een gemeente. Een 
‘third place’, een plek waar mensen, naast de 
eigen woon- en werkplek, naar toe gaan om te 

ontspannen en deel te nemen aan het sociale 
leven. De bibliotheek krijgt steeds meer 

bezoekers die komen om te studeren, te 
lezen, gebruik te maken van IT-voor-

zieningen of voor het activiteiten-
programma van de bibliotheek en 

haar partners. Verbinden gaat ook 
over meedoen. De Bibliotheek 
Bollenstreek zet zich in om voor 
alle inwoners van de regio op 
een aantrekkelijke manier mate-

rialen te ontsluiten en relevante 
informatie te bieden. Op die manier 

neemt de bibliotheek de kloof weg tus-
sen mensen die deelnemen en degenen die 

achterblijven op het vlak van laaggeletterdheid 
en mediawijsheid. 

SAMENWERKING
De Bibliotheek Bollenstreek zoekt steeds vaker 
naar de samenwerking met andere partners 
of biedt hen een podium in de bibliotheek. Een 
aantal belangrijke samenwerkingspartners zijn 
het CJG, basisscholen, kinderopvangorganisaties, 
de Stichting Lezen & Schrijven, SeniorWeb, WSN, 
UWV, ISD, Stichting Welzijn Teylingen, volksuni-
versiteit K&O Oegstgeest, boekhandels, het Jan 
Verweij Natuur Centrum, VluchtelingenWerk en 
Visio. Op verzoek van de gemeente Noordwijk 
is gewerkt aan de huisvesting van de stichting 
VluchtelingenWerk in de bibliotheekvestiging in 
Noordwijk. Daarbij is de collectie ‘Lees en Schrijf!’ 
verplaatst naar de wachtruimte van de stichting 
zodat cliënten makkelijk met deze collectie in 
aanraking komen. Per 1 januari 2017 is Vluchte-
lingenWerk in het gebouw getrokken. 

WERKGROEP LAAGGELETTERDHEID
Na een door het Taalhuis georganiseerde net-
werkbijeenkomst is een werkgroep laaggelet-
terdheid ontstaan met tien betrokken partners 
uit de Bollenstreek, waaronder gemeenten, 
VluchtelingenWerk, het UWV, een welzijnsorga-
nisatie en formeel en informeel taalonderwijs. 
Gezamenlijk wordt er structureel geïnvesteerd 
in taalscholing voor laaggeletterden.

NEDERLAND LEEST
Tijdens de grootste nationale leescampagne 
‘Nederland Leest’ stond voor het eerst niet lan-
ger één boek centraal maar een thema. In 2016 
was dat: democratie. Leden van de bibliotheek 
konden een van de drie boeken gratis ophalen: 
Heer van de vliegen van William Golding, Liefde 
en schaduw van Isabelle Allende en Morten van 
Anna Levander. Daarnaast waren er diverse acti-
viteiten, waaronder: 
•  Lezing Anna Levander (Annet de Jong & Domi-

nique van der Heyde) over de trilogie Morten 
waarin een goede mix van drama en politiek 
zichtbaar is. Het boek laat perfect de achterka-
mertjespolitiek in Den Haag zien.

•  Bijeenkomst over democratie vanuit het 
perspectief van de vluchteling. Daarbij gaf 
Pieter Stockmans, onderzoeksjournalist en 
co-auteur van het boek De Jihadkaravaan, een 
informatieve lezing over zijn ervaringen en 
ontmoetingen met vluchtelingen. Ook waren 
organisaties zoals VluchtelingenWerk en 
het Rode Kruis aanwezig. 

TAALHUIS
Bibliotheek Bollenstreek is sinds 2009 
actief om de geletterdheid in de regio 
te verhogen. Om de dienstverlening 
aan laaggeletterden uit te breiden is 
de bibliotheek in 2015 gestart met het 



Jaarverslag de Bibliotheek Bollenstreek | 2016 19

opzetten van een Taalhuis, in samenwerking 
met gemeenten, partners, de Stichting Lezen & 
Schrijven en Het Begint met Taal. In 2016 zijn 
taalcafés, leeskringen, klasjes en het Taalcoach-
project georganiseerd en zijn er Taalpunten ge-
opend op zes verschillende locaties. Daar vindt 
wekelijks een taalspreekuur plaats, waar men-
sen zich met een taalvraag kunnen melden. In 
totaal zijn 358 personen door het taalspreekuur 
geholpen. De medewerkers van het Taalpunt ver-
wijzen mensen door naar (in)formeel taalonder-
wijs van externe opleiders en naar de diensten 
van het Taalhuis zelf. Deze diensten bevatten in 
2016 bijvoorbeeld maar liefst 55 goedbezochte 
taalcafés (1.045 deelnemers, inclusief herhaal-
bezoeken) en het succesvolle Taalcoachproject. 
Waar er in 2015 in totaal 35 taalkoppels werden 
gevormd in dit Taalcoachproject, steeg het aan-
tal in 2016 naar maar liefst 110 taalkoppels. 

Volgens de Algemene 
Rekenkamer telde Nederland in 
2016 naar schatting 2,5 miljoen 
mensen boven de 16 jaar die 
moeite hebben met taal en/
of rekenen. Laaggeletterden 
zijn minder vaak actief op de 
arbeidsmarkt, hebben minder 
vaak een vaste aanstelling 
en hebben vaker een laag 
inkomen. De grootste groep 
laaggeletterden bestaat uit 
oudere Nederlanders met een 
middelbaar opleidingsniveau, 
zij vormen 45% van de groep 
laaggeletterden (landelijk 
540.000 personen). 

Programmalijn Verbinden

“Ons taalcafé in de bibliotheek is een heel 

goed initiatief. Ik ben als taalvrager hier 

in de bibliotheek gekomen en nu help ik 

als vrijwilliger bij het taalcafé. Ik kom met 

plezier en ik help de jongeren heel graag. 

De groep wordt groter en groter, ze zijn 

gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren 

spreken. De sfeer is altijd gezellig en leuk. Ik 

hoop dat ik nog langer mag meewerken.”

Dima Lazarov
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Exposities in de bibliotheek

In 2016 waren er diverse exposities in alle vestigingen. 
Bijvoorbeeld de expositie ‘Een veilig thuis’ van Zilveren Camera-
winnaar Arie Kievit. Hij fotografeerde Syrische vluchtelingen in 
hun huiskamers in Libanon en in de noodopvang in Brunssum.

KOFFIE +
Voor mensen die niet op vakantie gingen zijn in 
de zomervakantie zes ochtenden georganiseerd 
met diverse activiteiten, waaronder demonstra-
ties, knutselactiviteiten en een schrijfworkshop. 
Ook was er op een van de ochtenden iemand van 
het Wmo adviescentrum aanwezig om informa-
tie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

MEDIAWIJSHEID
De Bibliotheek Bollenstreek biedt mensen 
ondersteuning om mediawijs te worden en bij 
te kunnen blijven. De focus ligt daarbij vooral 
op het opdoen en verbeteren van digitale vaar-
digheden, waarvoor ook in 2016 laagdrempelige 
cursussen en workshops werden aangeboden. 
Zo waren er in al onze vestigingen tabletcur-
sussen voor beginners en gevorderden. Ook 
konden mensen met hulpvragen over tablets, 
e-books en apps van de bibliotheek terecht bij de 
DigiDinsdag in Noordwijk en DigiDonderdag in 
Sassenheim. Om te werken met internet en de 
e-overheid werden de cursussen ComputerWijs 
en Digisterker aangeboden. 

 “Ik kom hier bijna dagelijks voor de goede koffie en de kranten. Veel 

anderen uit het dorp komen ook en dan nemen we samen de kranten door. 

We attenderen elkaar op nieuwtjes. Het bruist in deze bibliotheek, het is al 

lang niet meer alleen boeken halen en stil zijn!”

De heer van der Veer, deelnemer leescafé



SOCIAAL DOMEIN 
In 2016 heeft de vestiging Noordwijk diverse 
activiteiten georganiseerd binnen het sociaal 
domein. Dit gebeurde op verzoek van de ge-
meente, die vroeg om nieuw aanbod dat er aan 
bijdraagt dat mensen zelfredzaam kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld: 
•  De workshop ‘Grip op geld’ in samenwerking 

met het Nibud, om mensen te leren financieel 
fit te worden of blijven. 

•  Lezingen op het vlak van gezondheid en  
gezonde voeding. Dit gebeurde onder andere 
in samenwerking met de stichting Noordwijk 
Blue Ocean Village. Deze stichting wil van 
Noordwijk een Blauwe Zone maken: een 
plek op aarde waar gemiddeld 
veel mensen 100 jaar 
oud worden. 

•  Aandacht voor werkzoekenden, met onder  
andere een sollicitatiemarkt, diverse work-
shops, professionele profielfoto laten maken 
en vragen stellen aan loopbaancoaches.  
Ook werden maandelijkse netwerkbijeen- 
komsten georganiseerd.

Programmalijn Verbinden
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TIENJARIG JUBILEUM
In 2016 vierde de Bibliotheek Bollenstreek het 
tienjarig jubileum. Na een kerstbijeenkomst 
in 2015 voor de medewerkers startte het jubi-
leumjaar met een kortingsactie voor nieuwe 
leden. Daarnaast was er een feestweek met een 
bruisend programma voor de jeugd en voor vol-
wassenen. Diverse schrijvers kwamen vertellen 
over hun boeken, waaronder Griet op de Beeck, 
Loes den Hollander, Hans Goedkoop en Nelleke 
Noordervliet. Voor de jeugd waren er een aantal 
voorstellingen. 

RUIMTEVERHUUR
Verhuur van ruimtes vindt plaats op alle vestigin-
gen met uitzondering van de servicepunten War-
mond, Voorhout en De Zilk. Ook in 2016 heeft de 
Bibliotheek Bollenstreek actief gezocht naar part-
ners die ruimtes willen huren. Bij alle vestigingen 
is er een toename van de verhuur geweest, vaak 
ging het om incidentele verhuur voor activiteiten. 

Daarnaast was er in met name Noordwijk een 
duidelijke toename van de structurele verhuur. 
Ook maakte de gemeente Noordwijk bij verkie-
zingen gebruik van de bibliotheek als stemlokaal.

VRIJWILLIGERS
In het afgelopen jaar kregen vrijwilligers in 
toenemende mate een ondersteunende rol 
binnen de organisatie, zowel in de front- als de 
backoffice. Zo dragen medewerkers samen met 
vrijwilligers de zorg voor de dienstverlening in 
de frontoffice tijdens de openingsuren. Via een 
grootschalige wervingscampagne zijn hiervoor 
eind 2015 vrijwilligers geworven. De nieuwe 
werkwijze heeft ertoe geleid dat de openings-
tijden per 1 januari 2016 met 18% werden 
verruimd. Ook kon zo een continu niveau van 
dienstverlening worden geboden tijdens ope-
ningsuren. In de backoffice gingen nieuwe vrij-
willigers met name aan de slag bij het Taalhuis 
en de VoorleesExpress. 

Tabel 1: vrijwilligers per 31-12-2016

 
Gastvrouw
/Gastheer

Additionele 
activiteiten

Voorlees-
Express

Taalcoaches
/ TaalHuis

Raad van 
Toezicht

Totaal

Lisse 11 7 18

Noordwijk 10 21 31

Noordwijkerhout 6 5 11

Oegstgeest 11 7 18

Sassenheim 10 6 16

Voorhout 9 5 14

Warmond 15 2 17

Bollenstreek  29 88 5 122

Totaal 72 53 29 88 5 247

Organisatie 
in ontwikkeling
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“Mijn taak als 

gastvrouw bij de 

bibliotheek zie ik als 

een leuke afwisseling naast 

mijn eigen werk. Daarbij leer ik 

zelf meer van het aanbod dat de bibliotheek 

biedt, wat ik graag doorgeef aan de klant 

maar ook aan vriendinnen.”

Astrid Hummel, gastvrouw Noordwijk

SERVICEPUNT DE ZILK
Waar eerder gebruik werd gemaakt van 
de bibliobus van Karmac is in 2016 
in De Zilk een bibliotheekvoor-
ziening gerealiseerd in de 
Brede School. De collectie is 
gericht op de jeugd t/m 12 
jaar maar ook volwassenen 
kunnen hier hun gereserveer-
de boeken ophalen. De ope-
ningstijden zijn uitgebreid van 
2,5 uur naar 8 uur per week. 

BIBLIOTHEEK WARMOND
Net als de openbare bibliotheek zijn ook de 
schoolbibliotheken van de basisscholen in 
Warmond sinds begin 2016 gehuisvest bij 
theater Het Trefpunt. Buiten de openingstijden 
gebruiken scholen de bibliotheek nu ook als 
schoolbibliotheek. Naast de scholen kunnen ook 
de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de 
BSO terecht in de bibliotheek. Daarnaast zijn er 
activiteiten georganiseerd en kunnen bezoekers 
er wekelijks op DigiWoensdag hulp krijgen bij 
het gebruik van tablet, smartphone, e-reader of 
internet. Voor deze vestiging in Warmond resul-
teerde dit in een ruime toename van het aantal 
leden, bezoekers en uitleningen.

DE NATIONALE BIBLIOTHEEKPAS
Met de Nationale Bibliotheekpas kunnen leden 
met één ledenpas boeken lenen en terug bren-
gen bij alle deelnemende bibliotheken in Neder-
land. Ook kunnen ze zonder meerkosten gebruik 
maken van het digitale aanbod van de Koninklij-
ke Bibliotheek. Vanaf de tweede helft van 2016 
was dit ook voor leden van de Bibliotheek Bollen-
streek mogelijk. 

Organisatie in ontwikkeling
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COLLECTIEBELEIDSPLAN 2016-2019
Met een brede en gevarieerde collectie wil de 
Bibliotheek Bollenstreek bezoekers informeren 
en verrassen en zorgen voor ontspanning. Aan-
gezien het aantal leden en uitleningen in de af-
gelopen jaren is afgenomen, krimpen ook de 
collecties. In 2006 was de collectieomvang nog 
2,0 boeken per inwoner. In 2016 is dit nog 1,5 
boek per inwoner, een afname van 25%. 
Om collecties aantrekkelijk en fris te houden 
wordt er jaarlijks 10% van vervangen, werkt de 
bibliotheek met roulerende collecties en is het 
reserveren binnen de Bibliotheek Bollenstreek 
gratis. In Warmond is de bibliotheek tegelijk 
schoolbibliotheek. Speciaal voor dit doel werden 
extra boeken aangeschaft.

SUBSIDIES, DONATIES EN SPONSORING 
De Bibliotheek Bollenstreek heeft te maken met 
dalende gemeentelijke subsidies. Daarom wil 
de bibliotheek ook andere inkomstenbronnen 
aanboren. In dat kader is in samenwerking met 
Welzijn Teylingen onderzocht of we, met de bun-
deling van krachten, kunnen inzetten op nieuwe 
mogelijkheden en activiteiten. Zo is gekeken 
of we gezamenlijk een fondsenwerver kunnen 
aanstellen. Het advies uit dit onderzoek luidde 
om geen fondsenwerver aan te trekken omdat 
de kosten niet opwegen tegen de baten. De uit-
komsten wijzen uit dat fondsenwerving wel kan 
bijdragen om gezamenlijke projecten van de 
grond te krijgen. 

SCHENKINGEN VOORLEESEXPRESS 
De bibliotheek ontving een aantal schenkingen 
voor de VoorleesExpress, van:
• Het Oranjefonds, 11.500 euro.
•  Rotaryclub Oegstgeest, 10.000 euro na 

organisatie van het Oegstgeester dictee.
• Stichting Zonnige Jeugd, 7.500 euro.
•  Het Gereformeerd of Burgerweeshuis  

Haarlem, 7.500 euro. 
•  Lionsclub Slot Teylingen, 1.600 euro opgehaald 

met hun voorleesmarathon.
•  Naast de schenking voor de VoorleesExpress 

heeft de Rotaryclub Oegstgeest een extra gift 
gedaan (2.500 euro). 



Organisatie in ontwikkeling
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CODE CULTURAL GOVERNANCE
Het directiereglement van Bibliotheek Bollen-
streek is gebaseerd op de principes van Cultural 
Governance. Een van de principes hiervan is 
‘Pas toe of leg uit’. In dat kader meldt de biblio-
theek dat er is afgeweken van het rooster van 
aftreden. In 2016 zijn Jan Kippers en Wiarda 
Geelhoed niet afgetreden aan het eind van hun 
tweede termijn. De statuten van de Bibliotheek 
Bollenstreek bieden de mogelijkheid van een 
derde termijn van drie jaar. In 2016 is een nieuw 
rooster van aftreden opgesteld, waarmee wordt 
voorkomen dat te veel leden tegelijkertijd aftre-
den. Daarnaast zijn relevante (neven)functies 
van de toezichthouders en directeur/bestuurder 
hieronder gepubliceerd.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Bollen-
streek houdt toezicht op de organisatie, 
het beleid en de directie. De raad bestaat uit 
vijf onbezoldigde leden. De Raad van Toezicht 
heeft in 2016 vijf keer vergaderd. 

MANAGEMENTTEAM 
Het managementteam bestaat per 31-12-2016 
uit drie leden:
• Hans Portengen, directeur-bestuurder
• Annemieke Hermsen, manager frontoffice 
• Dionne Dinkhuijsen, programmamanager

In februari 2016 is Jeanine Deckers vertrokken 
als manager backoffice. Zij heeft een nieuwe 
functie als directeur-bestuurder bij BiblioRura 
(de Bibliotheek Roermond en omstreken). 
Zij is opgevolgd door Dionne Dinkhuijsen. 
De functietitel is gewijzigd. 

De nevenfuncties van Hans Portengen als 
directeur-bestuurder zijn per 31 december:
•  Onbezoldigd lid dagelijks bestuur van de 

Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland 
(BOZH).

Feiten 
& cijfers 

 (Neven)functies 

Jan Kippers, voorzitter
-  Strategisch bestuurs- 

adviseur gemeente Vianen

Yvonne Prins-Pols, 
vicevoorzitter

- Directeur The BMO Group
-  Lid Raad van Toezicht stich-

ting Het DOK Oegstgeest  
en 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 basis-
school De Startbaan

-  Lid pastoraatsgroep  
St. Maartenparochie,  
locatie St. Pancratiuskerk

-  Lid comité van aanbeveling 
stichting ‘de molen van 
Sassenheim’

-  Lid Klankbordgroep ouders 
ROC Leiden

Pauline Roest, lid
-  Manager HR Lange Land 

Ziekenhuis 

Tabel 2: leden Raad van Toezicht en hun (neven)functies
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ONDERNEMINGSRAAD
De samenstelling van de ondernemingsraad 
is in 2016 ongewijzigd gebleven. 
De ondernemingsraad bestaat per 31-12-2016 
uit vier leden:
Aria Wijntjes  voorzitter OR
Hermine Meisner secretaris OR
Katja Terpstra  lid OR
Petra Ultee  lid OR

PERSONEEL

FORMATIE
Op 31 december 2016 had de Bibliotheek 
Bollenstreek 56 medewerkers in dienst met 
een formatie van 970,25 uur per week (27 fte). 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers 
is 46 jaar. Exclusief opruimscholieren is de 
gemiddelde leeftijd 51 jaar. 

Tabel 3: formatie per 31-12-2016

TOELICHTING TABEL
• Lisse: als gevolg van bezuinigingen van de gemeente Lisse is de formatie ingekrompen. 
•  Noordwijk: de gemeente Noordwijk heeft extra subsidie beschikbaar gesteld voor de  

uitbreiding van openingstijden. Hiervoor is tijdelijk extra formatie beschikbaar. 
•  Teylingen: de formatie in Sassenheim en Voorhout is onderling verschoven.  

Per saldo is er geen wijziging in de formatie binnen Teylingen. 
•  Midoffice: het 0-urencontract van een invalkracht is omgezet in een min-max contract  

van minimaal 4 uur per week.
•  Backoffice: extra formatie is volledig toe te schrijven aan de uitbreiding van extern  

gefinancierde projecturen voor de projecten Taalhuis en VoorleesExpress.

Organisatieonderdeel
Formatie 

2012
Formatie 

2013
Formatie 

2014
Formatie 

2015
Formatie 

2016

Lisse 130,50 129,50 128,00 129,50 122,50

Noordwijk 132,50 125,50 108,00 108,00 124,50

Noordwijkerhout 105,00 96,25 96,25 96,25 96,25

Oegstgeest 144,00 134,00 108,00 108,00 108,00

Sassenheim 119,00 123,75 123,75 118,75 107,00

Voorhout 91,00 24,25 24,25 24,25 36,00

Warmond 15,00 16,00 15,00 15,00 15,00

De Zilk - - - - 5,50

Bovenlokaal n.v.t. 94,00 68,00 60,00 64,00

Frontoffice Totaal 737,00 743,25 671,25 659,75 678,75

Bovenlokaal backoffice 313,00 241,00 246,00 270,50 291,50

Totale formatie 1.050,00 984,25 917,25 930,25 970,25

Aantal fte 29,17 27,3 25,5 25,8 27,0

Aantal medewerkers 54 60 59 57 56

Feiten & cijfers
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ZIEKTEVERZUIM
In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 
binnen de Bibliotheek Bollenstreek 3,71%. 
De meldingsfrequentie is 0,85. 
De toename ten opzichte van 2015 
wordt veroorzaakt door een langdurige 
ziekmelding.

JAARCIJFERS 2016

Tabel 4: leeftijdsopbouw medewerkers per 31-12-2016

Tabel 5: ziekteverzuim

Mannen Vrouwen Totaal 2016 Percentage 

15 t/m 24 jaar  9 9 16,0% 

25 t/m 34 jaar  3 3 5,4% 

35 t/m 44 jaar  7 7 12,5% 

45 t/m 54 jaar 1 15 16 28,6% 

55 t/m 65 jaar 21 21 37,5%

Totaal 1 55 56 100% 

2013 2014 2015 2016 Gemiddelde

Ziekteverzuim 3,91% 1,73% 1.83% 3.71% 2,80%

Meldings-
frequentie

0,98 0,80 0,72 0,85 0,84

Leden en bezoekers Lisse 
2016

Lisse 
2015

Noordwijk 
2016

Noordwijk 
2015

N’wijker-
hout 
2016

N’wijker-
hout 
2015

Oegst-
geest 
2016

Oegst-
geest 
2015

Leden t/m 15 jaar 2.700 2.742 2.677 2.691 1.591 1.531 3.512 3.402

Leden 16 t/m 17 jaar 146 182 146 165 80 107 197 212

Leden 18 t/m 64 1.546 1.564 1.481 1.509 972 992 1.663 1.682

Leden 65 + 701 683 708 704 460 446 950 932

Instellingslidmaatschappen/overig 36 33 40 33 48 50 48 51

Totaal leden 5.129 5.204 5.052 5.102 3.151 3.126 6.370 6.279

Leden t.o.v. voorgaand jaar -1,4% -2,7% -1,0% -2,3% 0,8% 0,2% 1,4% 0,0%

Aanmeldingen leden* 742 616 745 622 468 423 1.042 908

Afmeldingen leden* -804 -751 -819 -736 -427 -407 -961 -888

Aantal inwoners ** 22.713 22.603 25.865 25.762 14.146 13.954 23.601 23.223

Percentage leden/inw. 23% 23% 20% 20% 22% 22% 27% 27%

Aantal fysieke bezoekers 78.850 76.100 73.700 67.600 55.750 52.750 105.500 99.550

% fysieke bezoekers voorgaand jaar 3,6% -3,7% 9,0% 1,8% 5,7% -2,3% 6,0% -1,1%

Openingsuren (incl. zondag Lisse ***) 34,0 34,0 35,0 23,0 30,0 25,5 31,0 28,0
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*   Aan- en afmeldingen wijken iets af van de jaarcijfers.  
Dit heeft te maken met ledenwijzigingen binnen een 
maand en de wijze van registeren in BicatWise.

**   Bron: CBS 2017 (Aantal inwoners per woonkern in de  
gemeenten Noordwijkerhout en Teylingen is geschat).

***   Zondagsopening Lisse: januari t/m maart en oktober 
t/m december.

****  Bibliobus is eind augustus gestopt. Op 4 oktober 2016 
is het Uitleenpunt in De Zilk geopend.

Leden en bezoekers Sassenheim 
2016

Sassenheim 
2015

Voorhout 
2016

Voorhout 
2015

Warmond 
2016

Warmond 
2015

De Zilk 
2016

De Zilk 
2015

Leden t/m 15 jaar 1.918 1.904 1.695 1.762 473 326 154 0

Leden 16 t/m 17 jaar 93 115 66 75 15 17 3 0

Leden 18 t/m 64 1.133 1.165 588 631 150 157 3 0

Leden 65 + 522 527 168 158 98 95 1 0

Instellingslidmaatschappen/overig 22 22 25 23 4 9 1 0

Totaal leden 3.688 3.733 2.542 2.649 740 604 162 0

Leden t.o.v. voorgaand jaar -1,2% -1,8% -4,0% -7,3% 22,5% -6,1% n.v.t. n.v.t.

Aanmeldingen leden* 490 434 318 267 243 69 159 n.v.t.

Afmeldingen leden* -534 -504 -423 -462 -104 -107 -4 n.v.t.

Aantal inwoners ** 15.755 15.577 15.416 15.466 4.921 4.970 2.216 2.186

Percentage leden/inw. 23% 24% 16% 17% 15% 12% 7% 0%

Aantal fysieke bezoekers 62.350 64.800 26.300 26.950 19.450 13.050 n.b. n.v.t.

% fysieke bezoekers voorgaand jaar -3,8% 5,7% -2,4% -11,5% 49,0% -4,0% n.v.t. n.v.t.

Openingsuren (incl. zondag Lisse ***) 26,0 24,0 16,0 16,0 13,5 13,5 8,0 0,0

Leden en bezoekers Totaal 
2016

Totaal 
2015

Leden t/m 15 jaar 14.720 14.358

Leden 16 t/m 17 jaar 746 873

Leden 18 t/m 64 7.536 7.700

Leden 65 + 3.608 3.545

Instellingslidmaatschappen/overig 224 221

Totaal leden 26.834 26.697

Leden t.o.v. voorgaand jaar 0,5% -2,1%

Aanmeldingen leden* 4.207 3.339

Afmeldingen leden* -4.076 -3.855

Aantal inwoners ** 124.633 123.741

Percentage leden/inw. 22% 22%

Aantal fysieke bezoekers 421.900 400.800

% fysieke bezoekers voorgaand jaar 5,3% -1,1%

Openingsuren (incl. zondag Lisse ***) 193,5 164,0

Leden bibliobus De Zilk **** 165 176

Webaccounts e-books 2.977 1.940

Aantal bezoeken website 176.600 210.450

Feiten & cijfers
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Uitleningen Lisse 
2016

Lisse 
2015

Noordwijk 
2016

Noordwijk 
2015

N’wijker-
hout 
2016

N’wijker-
hout 
2015

Oegst-
geest 
2016

Oegst-
geest 
2015

Volwassen fictie 60.168 62.399 54.961 54.527 32.029 32.568 47.651 48.949

Volwassen non-fictie 13.204 13.493 17.522 18.338 8.433 8.504 18.299 17.130

Jeugd-fictie 63.113 65.195 63.503 63.166 36.149 37.037 75.671 74.839

Jeugd non-fictie 10.361 11.567 10.442 10.854 6.145 5.979 11.481 11.951

Tijdschriften 8.414 8.863 8.544 8.389 6.900 7.532 9.256 8.979

Audio visuele materialen 2.145 2.264 2.102 2.325 953 1.535 3.109 3.796

Overig 634 653 722 675 323 271 835 737

Totaal uitleningen 158.039 164.434 157.796 158.274 90.932 93.426 166.302 166.381

Uitl.t.o.v. voorgaand jaar -3,9% -6,2% -0,3% -3,5% -2,7% -1,5% 0,0% -2,2%

Uitleningen per lid 31 32 31 31 29 30 26 26

Uitleningen
Sassen-

heim 
2016

Sassen-
heim 
2015

Voorhout 
2016

Voorhout 
2015

Warmond 
2016

Warmond 
2015

De Zilk 
2016

De Zilk 
2015

Volwassen fictie 45.083 47.341 7.433 8.153 4.860 4.880 5 0

Volwassen non-fictie 10.758 11.625 1.393 1.200 572 533 18 0

Jeugd-fictie 53.933 57.094 36.989 38.015 9.023 7.435 1.260 0

Jeugd non-fictie 8.453 8.625 4.599 4.798 965 831 267 0

Tijdschriften 8.762 8.743 2.662 2.934 1.524 1.271 2 0

Audio visuele materialen 1.527 2.013 184 168 220 297 3 0

Overig 514 562 267 264 186 149 0 0

Totaal uitleningen 129.030 136.003 53.527 55.532 17.350 15.396 1.555 0

Uitl.t.o.v. voorgaand jaar -5,1% -4,9% -3,6% -8,3% 12,7% -21,8% n.v.t.

Uitleningen per lid 35 36 21 21 23 25 10

Uitleningen Totaal 
2016

Totaal 
2015

Volwassen fictie 252.190 258.817

Volwassen non-fictie 70.199 70.823

Jeugd-fictie 339.641 342.781

Jeugd non-fictie 52.713 54.605

Tijdschriften 46.064 46.711

Audio visuele materialen 10.243 12.398

Overig 3.481 3.311

Totaal uitleningen 774.531 789.446

Uitl.t.o.v. voorgaand jaar -1,9% -4,6%

Uitleningen per lid 29 29

Uitleningen bibliobus n.b. 3.643

Uitleningen E-books 25.624 12.555
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Omvang collecties Lisse 
2016

Lisse 
2015

Noordwijk 
2016

Noordwijk 
2015

N’wijker-
hout 
2016

N’wijker-
hout 
2015

Oegst-
geest 
2016

Oegst-
geest 
2015

Volwassen fictie 11.152 11.428 13.869 13.805 9.096 9.337 11.096 11.331

Volwassen non-fictie 5.140 5.476 7.152 7.737 2.882 3.266 6.343 6.700

Jeugd fictie 11.618 11.495 14.177 14.363 9.806 9.799 11.755 12.472

Jeugd non-fictie 3.545 4.323 4.426 4.441 2.589 2.929 4.370 4.295

Audio visuele materialen 531 1.296 740 1.616 374 978 675 1.121

Overig 64 87 74 81 36 41 80 87

Totaal 32.050 34.105 40.438 42.043 24.783 26.350 34.319 36.006

Coll. t.o.v. voorgaand jaar -6,0% -8,3% -3,8% 4,4% -5,9% -9,6% -4,7% 1,4%

Media per inw. 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,6

IBL geleverd  10.718  8.482  8.264  6.158  6.250  5.943  7.298  6.126 

IBL ontvangen  9.386  7.971  8.674  6.993  4.674  3.782  10.292  8.962 

Omvang collecties
Sassen-

heim 
2016

Sassen-
heim 
2015

Voorhout 
2016

Voorhout 
2015

Warmond 
2016

Warmond 
2015

De Zilk 
2016

De Zilk 
2015

Volwassen fictie 10.143 11.620 1.402 1.340 1.959 2.020 0 0

Volwassen non-fictie 4.796 5.304 207 223 150 224 0 0

Jeugd fictie 11.591 12.121 9.293 9.817 4.504 4.285 999 0

Jeugd non-fictie 3.343 3.668 2.063 2.636 994 1.134 215 0

Audio visuele materialen 571 1.118 4 12 147 179 1 0

Overig 57 63 30 34 27 30 0 0

Totaal 30.501 33.894 12.999 14.062 7.781 7.872 1.215 0

Coll. t.o.v. voorgaand jaar -10,0% -1,8% -7,6% 0,4% -1,2% -24,7% n.v.t. n.v.t.

Media per inw. 1,9 2,2 0,8 0,9 1,6 1,6 0,5 n.v.t.

IBL geleverd  7.926  6.797  2.238  1.619  1.797  1.837  22 n.v.t.

IBL ontvangen  6.478  5.509  3.844  3.311  898  723  59 n.v.t.

Omvang collecties Totaal 
2016

Totaal 
2015

Volwassen fictie 58.717 60.881

Volwassen non-fictie 26.670 28.930

Jeugd fictie 73.743 74.352

Jeugd non-fictie 21.545 23.426

Audio visuele materialen 3.043 6.320

Overig 368 423

Totaal 184.086 194.332

Coll. t.o.v. voorgaand jaar -5,3% -2,9%

Media per inw. 1,5 1,6

IBL geleverd 44.513 36.962

IBL ontvangen 44.305 37.251

Feiten & cijfers
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