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Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Bibliotheek Krimpenerwaard.
Helaas duurde de coronapandemie voort en was er in 2021 sprake van een nog langere lockdown
dan in het jaar ervoor. Ook tegen het einde van 2021 was er weer sprake van een (kortere) lockdown,
die minder impact had voor de bibliotheek omdat onze branche inmiddels werd aangemerkt als
essentiële voorziening en daarom de vestigingen niet gesloten hoefden te worden. Op de volgende
pagina vindt u twee verduidelijkende tijdlijnen van de hand van “bibliotheekblogger” Mark Deckers
over de coronamaatregelen en hoe die hun weerslag hadden voor de bibliotheeksector.
Het aantal activiteiten liep gedurende deze lockdowns wel sterk terug, zeker waar het fysieke
activiteiten betrof. Ook konden in de tussenliggende periodes door de geldende coronamaatregelen
zaken niet in volledige omvang worden opgepakt. Medewerkers en vrijwilligers hebben met veel
creativiteit en inzet op digitale wijze voortgang kunnen geven aan diverse zaken en dat kan beslist
succesvol genoemd worden. Desalniettemin is het prettig om bij het schrijven van dit jaarverslag te
kunnen constateren dat de bibliotheken weer volop bevolkt worden door publiek: het bestaansrecht
van bibliotheken!
Afgelopen november vond de vierjaarlijkse audit plaats en dit leverde een positief resultaat op: de
Bibliotheek Krimpenerwaard mag zich tot 2026 een toekomstbestendige organisatie blijven noemen.
In dit jaarverslag is te lezen welke zaken de Bibliotheek Krimpenerwaard afgelopen jaar heeft
uitgevoerd.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Anja Oosterlaken
Directeur-bestuurder Bibliotheek Krimpenerwaard
Mei 2021
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Bronnen: https://www.markdeckers.net/2021/01/bibliotheken-in-crsistijd-deel-15-bijna.html en
https://www.markdeckers.net/2021/
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Verslag Raad van Toezicht
Het coronavirus en de hiermee gepaard gaande beperkingen heeft ook in 2021 een grote impact
gehad op de activiteiten van de bibliotheek. Begin 2022 zijn de meeste beperkingen opgeheven en
kunnen de diverse maatschappelijke activiteiten zich weer ontplooien. Mooi was het signaal vanuit de
overheid die het bibliotheekwezen als een cruciale sector definieerde.
Na twee jaar met beperkingen in de uitvoering blijkt het belangrijker dan ooit om weer in te zetten op
ontmoeting, ontspanning en ICT- en taalvaardigheid. Het bibliotheekwezen en met name in deze regio
met diverse eigen kernen speelt de bibliotheek een belangrijke rol voor de cohesie van de kern. Het
provinciaal onderzoek (gebiedsplan) naar gewenste locaties en de diverse
herhuisvestingsvraagstukken benadrukken het belang van een brede centrale aanwezigheid in de
kernen ter bevordering van de leefbaarheid van de deze kernen.
Al jaren verschuift de traditionele bibliotheekfunctie van boeken uitleen naar de invulling van een
bredere maatschappelijke opdracht door taalontwikkeling, ict-vaardigheid (zowel informatie,
communicatie als technische vaardigheden) verder te ontwikkelen. Het bevorderen van
kansengelijkheid en het ontsluiten van het sociaal isolement wordt een steeds belangrijkere taak.
Dit vormen elementen die in het landelijk bibliotheek convenant staan vermeld waar de VNG tevens
haar commitment aan heeft gegeven. Dit convenant vormt voor de komende jaren een belangrijk
inspirerend uitgangspunt om invulling te geven aan de maatschappelijke bibliotheektaken.
In november 2021 heeft de kwalitatieve audit plaatsgevonden, waarin de organisatie in beleid en
toepassing is getoetst. De auditoren hebben interne en externe stakeholders betrokken bij hun
onderzoek. Een prachtig resultaat dat de organisatie weer 4 jaar is gecertificeerd en beperkte
aandachtspunten heeft meegekregen. Een compliment voor de organisatie en voor Anja Oosterlaken
in het bijzonder.

Samenstelling en activiteit RvT
In 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de RvT. Voor een
toekomstige openstaande positie met een profiel financiën is nog geen geschikte kandidaat geworven.
De RvT is in 2021 volledig bezet.

Bezetting en (neven)functies, per einde 2021
Naam
Wouter Vellema

Functie
RvT
Voorzitter

Functie(s) en nevenfunctie(s)
Hoofd Bedrijfsvoering / Controller – Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs Schoonhoven
•
•

K. Lodder
Sanne van Dam

Plv.
voorzitter
Lid

Bestuurslid Stichting DOS-Belangen
Ledenraad Rabobank (vanaf juli 2021)

KB | koninklijke bibliotheek
Senior Adviseur Sanctiewetgeving bij Rabobank

•

Secretaris bij Stichting SHE
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Alexandra Lingen

Lid

Teamleider Reiniging, Afvalbrengstations en Overslagstations
bij Cyclus
•

Laura Wildschut

Lid

Hardlooptrainer bij Avantri

Docent Nederlands, CSG Willem de Zwijger, Schoonhoven

De RvT heeft conform haar jaarrooster 5x vergaderd, waarvan een deel digitaal plaatsvond. Hiervan is
verslag gedaan.
Het inwerken door verschillende vestigingen te bezoeken en bij informele bijeenkomsten aanwezig te
zijn heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Vanwege corona en het hierdoor niet doorgaan van diverse
(personeels)activiteiten heeft de RvT in 2021 in zeer beperkte mate informatie uit de organisatie
opgehaald. De toezichthoudende functie is in 2021 dan ook wederom met name technisch van aard
geweest. De uitgevoerde audit bevestigd de RvT in haar realistisch positieve beeld over het gevoerde
beleid en de effectiviteit (doelmatigheid) van de ingezette middelen.
In de uitoefening van haar functie is aandacht besteed aan de toetsingsfunctie, klankbordfunctie en de
herbenoeming van de accountant. De werkgeversrol is dit verslagjaar beperkt opgepakt en staat voor
begin 2022 geagendeerd. De geplande externe zelfevaluatiebijeenkomst van RvT en bestuurder van
november 2021 heeft vanwege corona pas in februari 2022 plaatsgevonden.
Het thema Good Governance conform de Governance Code Cultuur is opnieuw getoetst en
besproken.
De belangrijkste thema’s die dit kalenderjaar zijn besproken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De financiële tussenrapportages van ProBiblio, ter kennisgeving
De jaarrekening 2020, is goedgekeurd
De begroting 2022, is goedgekeurd
WBTR inbedden, positief advies
Benoeming nieuwe accountant, door RvT benoemd
Gebiedsplan, (her)Huisvesting en aanwezigheid in de kernen, ter informatie
Nevenfuncties RvT en bestuurder, opnieuw vastgesteld
Effecten van corona op de activiteiten
Marketingplan, position paper, ter informatie
Participatie in de kwaliteitsaudit.

•

Code Cultuur, onderdeel van de Governance Code getoetst met Statuten en Reglement RvT

Reflecterend kan worden gesteld dat de samenstelling van de RvT nog onvoldoende een afspiegeling
van de maatschappij is in leeftijd, geslacht, sociaaleconomische en culturele achtergrond en in
portefeuilles. Bij de toekomstige werving is dit een aandachtspunt. Er zijn diverse kernen
vertegenwoordigd. De RvT is zich bewust van de risico’s van de huidige samenstelling.
Mede vanwege de wijziging in de samenstelling van de RvT van bibliotheek de Groene Venen hebben
de leden van de beide raden de onderlinge samenwerking niet geïntensiveerd. Beide organisaties
werken al enige tijd bestuurlijk informeel samen. Bij langdurige afwezigheid is de andere bestuurder
tijdelijk aangewezen als vervanging. Een verdere kennismaking staat voor 2022 gepland nu beide
RvT’s zich meer gezet hebben. Het doel is te komen tot een klankbord over de wijze waarop de RvT’s
opereren en zij elkaar hierin verder kunnen versterken.
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Ter afsluiting
De Raad van Toezicht spreekt over 2021 haar dank uit aan bestuurder, MT, medewerkers en
vrijwilligers voor de flexibele inzet in het afgelopen jaar. Er is wederom een groot beroep gedaan op
het improvisatietalent en uithoudingsvermogen van alle betrokkenen. Veel activiteiten waaraan zoveel
plezier werd beleefd hebben een flink deel van het jaar niet plaats kunnen vinden.
Intussen is de bibliotheek in 2022 weer met al haar betekenisvolle activiteiten gestart, waarbij het een
mooi teken is dat ook de meeste vrijwilligers weer hun actieve betrokkenheid tonen.
Namens de RvT
Wouter Vellema
Voorzitter Raad van Toezicht
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Samenvatting 2021
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Samenwerkingspartners
De Bibliotheek Krimpenerwaard zoekt steeds meer en vaker de samenwerking met andere partijen op.
Door samen met andere organisaties en instellingen te opereren, wordt het bereik vergroot en is het
mogelijk efficiënter te werken. Onderstaand een overzicht in logo’s.
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Producten,
programmering
en diensten
Bezoekers

2021: 96.964 bezoekers
Bibliotheken doen meer dan alleen boeken uitlenen. Jarenlang zijn resultaten rondom het aantal leden
en de uitleningen gebruikt als ‘rapportcijfers’ richting subsidiegevers. Alhoewel deze traditionele
bibliotheekfunctie in de publieke belangstelling blijft staan, genereren andere bibliotheekfuncties ook
ander publiek.
Om deze reden tellen alle bibliotheken het aantal bezoekers per jaar. Deze bezoekers komen
tenslotte niet alleen om boeken te lenen, maar ook om dagbladen en tijdschriften te lezen onder het
genot van een kopje koffie, om informatie te vragen en te verzamelen, om gebruik te maken van de
computers met gratis internet, om lezingen, workshops en andere activiteiten bij te wonen en om
exposities te bezichtigen.
In 2021 kwamen er 96.964 mensen in de zeven bibliotheken van de Bibliotheek Krimpenerwaard. Met
net als het coronajaar ervoor een daling, dit jaar van 17,6%, is dit uiteraard een direct gevolg van de
coronamaatregelen van vorig jaar. Het was opnieuw een jaar vol sluitingen, lockdowns, avondklok en
beperkende maatregelen als maximum bezoekersaantallen, mondpakjes en verregaande gevolgen
voor het ontvangen van bezoekers en groepen mensen (bijvoorbeeld taalles en bijeenkomsten). Ook
zijn er niet zoals normaal allerlei klassen op bezoek geweest. Half december 2021 werd wederom een
lockdown afgekondigd, waarbij bibliotheken moesten sluiten voor regulier gebruik, maar wel
toestemming werd gegeven voor het terugbrengen van gelezen materialen en het afhalen van
reserveringen. Deze reserveringen worden niet in iedere bibliotheek afgehaald achter de
bezoekerstellers, waardoor er een vertekend beeld is ontstaan in de aantallen bezoekers.
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Tabel: Bezoekersaantallen per vestiging

10

Uitlening

2021: 228.721 uitleningen
Uiteraard blijft de bibliotheek dé plek waar boeken en andere materialen geleend kunnen worden.
Volgens de Vereniging Openbare Bibliotheken daalt het aantal uitleningen van fysieke materialen al
een aantal jaren. In 2021 was er wederom een enorme daling van 21,3% ten opzichte van het jaar
daarvoor zichtbaar vanwege de beperkende coronamaatregelen.
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Tabel: Uitleencijfers per vestiging

Verrassingstassen tijdens lockdown
Tijdens de lockdown begin 2021, waarbij klanten wel de bibliotheek in mochten om gereserveerde
boeken af te halen of terug te brengen, heeft de Bibliotheek Krimpenerwaard een aantal maanden
verrassingstassen samengesteld voor haar klanten. In een formulier op de website konden wensen en
voorkeuren doorgegeven worden en medewerkers stelden een tasje met vijf of zes boeken samen om
af te halen. Deze dienst werd erg gewaardeerd door onze klanten en er is veelvuldig gebruik van
gemaakt. In totaal zetten onze medewerkers en vrijwilligers ruim 400 tasjes voor jeugdleden en meer
dan 300 tasjes voor volwassenen klaar.
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E-books
Sinds de introductie van de Ebook App in 2014 is het mogelijk om via de Online Bibliotheek digitale
boeken te lenen. Halverwege 2020 is de LuisterBieb geïntegreerd in de Online Bibliotheek, zodat er
vanaf dat moment digitale e-books en luisterboeken via de app gedownload en gelezen of geluisterd
konden worden.

In de bijlage “Cijfers van succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren” is een gedetailleerder
cijfermatig overzicht terug te vinden van de uitleenresultaten.
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Leden

2021: 8.032 leden
Bovenstaand aantal leden houdt in dat het ledenaantal gedaald is met 6,1% ten opzicht van 2020.
Landelijk gezien is er al enkele jaren, al eerder ingezet dan bij de Bibliotheek Krimpenerwaard, ook
een dalende trend van het aantal bibliotheekleden zichtbaar.
Daarnaast hebben de coronamatregelen ook hier hun effect gehad. Er zijn bijvoorbeeld veel minder
groepsbezoeken van basisscholen geweest, waarna kinderen (traditiegetrouw) lid werden van de
bibliotheek. Ook hebben meer klanten dan in voorgaande jaren hun bibliotheekabonnement niet
verlengd vanwege de verminderde openingstijden van bibliotheken, een effect dat bij vele sectoren te
zien is.
De exacte landelijke cijfers over 2021 (“benchmark”) waren bij publicatie van dit jaarverslag nog niet
vrijgegeven.
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155

190

330
48

0
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Tabel: Aantal leden per vestiging

In de bijlage “Cijfers van succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren” is een gedetailleerder
cijfermatig overzicht terug te vinden over de leden van de Bibliotheek Krimpenerwaard.
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Collectie
Lezen, leren en informeren. Dat kan niet zonder een gedegen collectie. Een fysieke collectie in de
bibliotheken, en een steeds groter wordende digitale collectie. De bibliotheek ontsluit bronnen en zorgt
dat de mensen bij de juiste informatie kunnen. De collectie moet breed blijven, maar vooral ook de
diepte ingaan. De focus ligt binnen onze bibliotheek zowel op de populaire boeken en het aantrekkelijk
aanbieden daarvan volgens de zgn. Retail-formule (voorkaft boeken zichtbaar door frontale
presentatie en thematisch op displays), als op een evenwichtige verdeling tussen fictie en non-fictie.
De collectie is de ‘grondstof’ van de diensten van de bibliotheek en alle activiteiten zijn erop gericht
deze collectie in te zetten voor de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud. Leden van onze
bibliotheek hebben toegang tot de hele collectie binnen het werkgebied Krimpenerwaard (en via
gastlenen ook daarbuiten). Ook hebben zij de nationale digitale bibliotheek, met een groeiende
collectie e-books, tot hun beschikking.
Het belangrijkste uitgangspunt voor de collectie vormt de dienstverlening aan de klant. Daarnaast
hanteren alle gecertificeerde bibliotheken de volgende algemene uitgangspunten:
•

De collectie is actueel, pluriform en representatief voor het culturele en maatschappelijke veld.

•

Inhoudelijk biedt de collectie betrouwbare informatie.

•

Pornografische, discriminerende of extreem gewelddadige materialen worden niet in de
collectie opgenomen.

•

De collectie is vraaggericht, speelt in op de wensen van de klant.

•

De collectie biedt ruimte voor verrassing, ontmoeting met onverwachte dingen.

•

De collectie bestaat niet alleen uit boeken, maar ook uit tijdschriften, kranten, luisterboeken,
films en e-books.

•

Informatie wordt ook digitaal aangeboden.

•

De collectie is een weerspiegeling van de lokale situatie (leeftijdsopbouw, doelgroepen,
onderwijs, religie).

•

In elke vestiging is een collectie lokale informatie, zoals uitgaven op lokaal gebied, brochures
en informatiefolders van instellingen in de gemeente.

Regelmatig geven medewerkers via onze sociale media tips over nieuw in de collectie opgenomen
boeken. Ook geven zij zeer geregeld (voor)leestips aan onze volgers.
Tijdens landelijke promotiecampagnes zoals de Boekenweek, de Nationale VoorleesDagen en
Nederlands Leest halen medewerkers allerlei relevante boeken uit de kast om deze op de
presentatieblokken inde veestgingen extra onder de aandacht te brengen.

Collectiecijfers 2021
Het totale bezit van de collectie is iets gestegen: 73.338 in 2021. Hiermee voldoet de Bibliotheek
Krimpenerwaard we ruim aan de landelijke normen. Die zijn dat er minstens anderhalve “band” per
inwoner van het verzorgingsgebied is en minimaal zes banden per lid. Ook zijn er minstens 3.000
banden per vestiging.

In de bijlage “Cijfers van succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren” is een gedetailleerder
cijfermatig overzicht terug te vinden over de leden van de Bibliotheek Krimpenerwaard.
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Digitale dienstverlening
Website
Nog steeds weten leden en bezoekers van de Bibliotheek Krimpenerwaard de weg te vinden naar de
website www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl.

Na een aantal jaren van gestage en soms explosieve stijgingen, daarna een fikse daling en uiteindelijk
stabilisatie, vertoont het bezoekersaantal van de website in 2021 met 62.654 bezoeken een lichte
daling van 5%. De verklaring voor de daling van de laatste jaren was te vinden in het feit dat de
meeste bezoekers van de website kwamen om hun materialen te verlengen, materialen te reserveren
of de openingstijden van hun vestiging te controleren. Het aantal klanten dat de Bibliotheek Wise App
gebruikt, is omgekeerd evenredig gestegen en een groot aantal handelingen die eerst via de website
verliepen, worden nu in de app gedaan, wat een verklaring is voor de verschuiving in de cijfers.

E-mailnieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief van de Bibliotheek Krimpenerwaard wordt regelmatig verzonden naar
ongeveer 3.750 e-mailadressen.
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Social media
Al jaren is de Bibliotheek Krimpenerwaard actief op social media. Er is een online presence team
waarin zes medewerkers participeren.
De Bibliotheek is actief op Facebook, Twitter en Instagram en sinds 2020 ook op LinkedIn en Tik Tok.
Het aantal volgers groeit gestaag. De mate van interactie wordt gestimuleerd door prikkelende en
aansprekende posts.
Op Instagram was een post over heropening na de lockdown door wethouder Jan Vente het
populairst:

Op Facebook deed het bericht over het afscheid van een aantal vrijwilligers (zie ook bij de paragraaf
over vrijwilligers) het heel goed wat interactie betreft.
Op Twitter kreeg het bericht dat burgemeester Cazemier zijn stem al had uitgebracht voor de
verkiezingen de meeste interactie.
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Soofos en GoodHabitz - online cursussen
In 2021 kregen de landelijke bibliotheken verdere mogelijkheid om online cursussen voor leden en
niet-leden aan te bieden, bedoeld om alle Nederlanders te ondersteunen in coronatijd. De Koninklijke
Bibliotheek en online opleiders Soofos en Good Habitz gingen hiervoor een samenwerking aan. In het
pakket van trainingen wordt aandacht besteed aan zowel persoonlijke als professionele vaardigheden.

Theorie-examen
Populair in ons digitale aanbod is het
oefenprogramma theorie rijbewijs van
Theorie.nl. In de bibliotheek kan er gratis
geoefend worden voor het theorie-examen
scooter (bromfiets), auto of motor met het
oefenprogramma theorie-rijbewijs van
Theorie.nl. Er is gelegenheid om te oefenen op
een computer in de Bibliotheek of thuis op de
eigen mobiel, tablet of laptop.

De Nationale Bibliotheekpas
Met de Nationale Bibliotheekpas hebben leden met één pas
toegang tot alle fysieke en digitale collecties van alle
bibliotheken in Nederland. Leden kunnen overal lenen en in
hun eigen bibliotheek en in de gastbibliotheek inleveren. De
Nationale Bibliotheek Pas maakt het bibliotheekgebruik
aantrekkelijker voor (potentiële) leden en biedt ruimte voor
innovatie en (de ontwikkeling) van nieuwe vormen van aanbod
naast het traditionele uitleenmodel.

Apps voor smartphones en tablets
Halverwege 2020 heeft de KB de apps voor E-books en de Luisterbieb samengevoegd tot de app
Online Bibliotheek voor klanten de openbare bibliotheek.
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De Koninklijke Bibliotheek beheert ook de app TijdschriftenBieb. De TijdschriftenBieb was een
tijdelijke app en is wegens succes geprolongeerd.

De Bibliotheek Wise App stelt leden van de bibliotheek in staat om al hun bibliotheekzaken te
beheren, zoals verlengen, reserveren en zoeken in de catalogus, vergelijkbaar met MijnBibliotheek via
de website van de Bibliotheek Krimpenerwaard.

Gratis internet en Wi-Fi
Sinds 2012 bieden alle bibliotheken van de Bibliotheek Krimpenerwaard
gratis internet aan voor alle bezoekers via de publiekspc’s. Bovendien is
in alle vestigingen voor onze bezoekers gratis Wi-Fi beschikbaar. En
ook bijna overal gratis koffie!
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Muziekweb
Via de Centrale Discotheek
Rotterdam (CDR) is de online
dienst Muziekweb, de
“muziekbibliotheek van
Nederland”, beschikbaar. Met
Muziekweb komen meer dan 8
miljoen muziektracks voor onze
bezoekers en klanten via ons
interneteiland (dus via de
computers in de bibliotheek)
beschikbaar en kunnen klanten materialen van de CDR reserveren en ophalen in één van onze
vestigingen. Deze collectie kan ook via het Wifi-netwerk op bijvoorbeeld de mobiele telefoon in de
bibliotheek beluisterd worden.

FilmBieb
Speelfilms en documentaires op dvd - in het bijzonder het Nederlands product- nemen binnen de
bibliotheek een speciale plek in. Ten opzichte van 2005 is de landelijke collectie bijna verdubbeld in
omvang en uitleningen. Toch is extra aandacht voor dit collectieonderdeel gewenst.
Veel bibliotheken, waaronder ook de Bibliotheek Krimpenerwaard, hebben dit materiaal naar het
magazijn verplaatst of verkocht. Muziekweb verzamelt daarom zoveel mogelijk filmcollecties van
bibliotheken (en particulieren) om zo dit belangrijk Nederlandse culturele erfgoed te behouden en voor
het publiek toegankelijk te maken.
Leden van bibliotheken in Nederland kunnen de dvd’s via Filmbieb lenen. Ook kunnen via de site
trailers bekeken worden en wordt er achtergrondinformatie over de films en series geboden.
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Activiteiten voor verschillende doelgroepen: jeugd
Activiteiten voor verschillende doelgroepen
Een van de speerpunten binnen het beleid van de bibliotheek Krimpenerwaard is het bevorderen van
(digitale) geletterdheid en leesplezier onder jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar. Inzetten op
leesbevordering en mediaonderwijs, kan veel bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid en
digitale achterstanden. De Bibliotheek kan ervoor zorgen dat kinderen willen lezen, door hen op
allerlei manieren wegwijs te maken in de boeiende wereld van boeken. In de meeste gevallen werken
we hierbij samen met de instellingen en scholen, omdat we op die manier de meeste kinderen
bereiken.
In mei 2021 is Sanne Veerman nieuw in de organisatie gekomen. Naast de werkzaamheden gericht
op de jeugd (0-12 jaar) zal zij zich ook richten op een aanbod voor jongeren (12-18 jaar).

De voor- en vroegschoolse periode
Boekstart
Boekstart is een landelijk geïnitieerd leesbevorderingsproject waarbij gemeenten, consultatiebureau
en bibliotheek samenwerken om ouders van baby’s te wijzen op het belang van voorlezen voor de
taalontwikkeling van een kind.
Bij inschrijving van een baby in het geboorte- of bevolkingsregister krijgen ouders een brief met
waardebon mee van de gemeente. De ouders kunnen hiermee naar de bibliotheek komen en als zij
de baby lid maken, ontvangen zij een kleurig koffertje, gevuld met twee leuke boekjes voor hun kindje
en informatie over de bibliotheek, voorlezen en taalontwikkeling. Tijdens consultatiebureaubezoeken
wordt taalontwikkeling van het kind en Boekstart extra onder de aandacht gebracht bij de ouders.

Boekstart in de Kinderopvang
Door corona heeft de doorontwikkeling van Boekstart in de Kinderopvang helaas een jaar stil gelegen.
Maar in het najaar 2021 is er gestart met de uitrol van het project op nog eens acht locaties van
kinderopvangorganisatie Waardse Kids. Als dit traject in 2022 is afgerond nemen alle locaties van
Waardse Kids deel.

Nationale Voorleesdagen
De landelijke campagne Nationale Voorleesdagen
richt zich op ouders van kinderen tot 6 jaar en op
medewerkers van Kinderopvang, Peuteropvang en
basisschoolleerkrachten onderbouw. Doel is het
promoten van voorlezen zodat de taalontwikkeling en
het leesplezier bij jonge kinderen wordt gestimuleerd.
De Nationale Voorleesdagen werden georganiseerd
van 20 tot en met 30 januari 2021. Het boek Coco kan
het van Loes Riphagen stond centraal.
Ter inspiratie voor de Voorleesdagen organiseerde de afdeling educatie op 6 januari 2021 een
bijeenkomst voor pedagogisch medewerkers van de Kinderopvang en onderbouwleerkrachten van het
basisonderwijs. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen vond de bijeenkomst online plaats.
Loes Riphagen was te gast. Voor de camera vertelde ze over haar boek Coco kan het en ze liet zien
hoe er een ‘kleine Coco’ geknutseld kan worden.
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Op woensdagmorgen 20 januari startten de Nationale
Voorleesdagen met een digitaal Voorleesontbijt. In de
Bibliotheek in Schoonhoven las burgemeester Cazemier voor
de camera het boek Coco kan het voor. Kinderopvanglocaties
en basisscholen konden via een livestream meekijken.
Poppentheater de Dubbele Jan zou als vanouds een
voorstelling spelen, gebaseerd op
het Prentenboek van het jaar. Vanwege de coronamaatregelen kon dit niet
doorgaan tijdens de Voorleesdagen. In het najaar is de voorstelling ‘Kleine
zwarte vogel’ alsnog opgevoerd in de bibliotheek in Schoonhoven, in ’t Rak
in Gouderak en in de theaterzaal van het Cultuurhuis in Krimpen aan de
Lek.
De groepsbezoeken voor de groepen 1 en 2 hebben door de coronamaatregelen helaas niet plaats
kunnen vinden.

Ondersteuning van het basisonderwijs
De bibliotheek ondersteunt de basisscholen in de Krimpenerwaard in hun taal- en mediaonderwijs. Het
overgrote deel van de basisscholen neemt een basisabonnement van de Bibliotheek af en schrijft zich
in op diverse onderdelen uit het jaaraanbod: les- en themakisten en diverse soorten groepsbezoeken.
Tevens maken vrijwel alle scholen gebruik van groepspassen waarmee zij met hun eigen groep
boeken kunnen lenen.
In de kernen waar de bibliotheek in een multifunctioneel gebouw met een of meerdere scholen
gevestigd is, maken alle scholen wekelijks gebruik van de bibliotheek. Maar ook in Schoonhoven en
Bergambacht komen bijna wekelijks groepen kinderen boeken uitzoeken om in de klas te lezen.
Via diverse sociale media houden we leerkrachten en geïnteresseerden op de hoogte van informatie
over leesbevordering en media-educatie.

Kinderboekenweek
Enkele weken voor de start
van de Kinderboekenweek
organiseerden wij een
inspiratiebijeenkomst voor
leerkrachten uit het
basisonderwijs. Gastspreker
Erik Reuvers (digitaal
adviseur bij Probiblio) vertelde
over beroepen in de toekomst
en de inzet van digitale geletterdheid in de klas. Tot slot konden leerkrachten boeken lenen
(thematitels en genomineerde boeken) voor gebruik op school tijdens de Kinderboekenweek.
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Zoals ieder jaar hielp de Bibliotheek mee bij de opening van de
Kinderboekenweek op basisschool de Bron en de Kranepoort in
Gouderak. In de groepen 5/6 van beide scholen verzorgden wij een les
waarin de leerlingen nadachten over hun talenten.
In de Bibliotheken konden kinderen een Beroepenspeurtocht doen.
Gedurende de week zijn kinderboekenschrijvers Gerard van Gemert,
Selma Noort, Thijs Goverde, Wieke van Oort, Janneke Schotveld en
illustratrice Juliette de Wit op bezoek geweest bij leerlingen van groep 6
op diverse scholen in de Krimpenerwaard. Sommige klassen kwamen
naar de Bibliotheek toe. Ter voorbereiding op het bezoek hadden de
leerlingen boeken van de betreffende schrijver of illustratrice gelezen, die
door de bibliotheek waren aangeleverd.

Opleiding tot leescoördinator
De subsidie voor het Leesoffensief vanuit de Koninklijke Bibliotheek hebben wij ingezet voor het
opleiden van leerkrachten in het basisonderwijs tot leescoördinator. Negen leerkrachten en één
onderwijsspecialist vanuit Bibliotheek Aan den IJssel hebben zich opgegeven voor de cursus Open
Boek 3.0. De cursus is van start gegaan in het najaar van 2021. In maart 2022 vindt de laatste
bijeenkomst plaats.

Nationale Voorleeswedstrijd
Ieder jaar kunnen scholen met hun groepen 7 en 8 meedoen met de Nationale Voorleeswedstrijd.
Vanwege de coronamaatregelen hebben we de lokale finale online (via Zoom) georganiseerd. Voor de
camera streden 10 schoolwinnaars tegen elkaar voor een plek in de volgende ronde. Maren van de
Vlieger in Schoonhoven was door de driekoppige jury als winnaar gekozen. Zij is doorgegaan naar de
volgende ronde waarvoor een filmpje moest worden ingestuurd. Ze heeft helaas niet de provinciale
ronde gewonnen.

Ondersteuning van het voortgezet onderwijs
De Bibliotheek Krimpenerwaard onderhoudt relaties met verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs in de Krimpenerwaard. In mei 2021 is Sanne Veerman nieuw in de organisatie gekomen. Zij
heeft eerste gesprekken met de VO-scholen gevoerd.
Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland had in coronatijd een fotowedstrijd uitgeroepen voor
jongeren in de Krimpenerwaard, verdeeld over twee leeftijdsgroepen. Zij konden in diverse thema’s
foto’s aanleveren, gemaakt in de regio. Deze werden vervolgens door een deskundige jury
geselecteerd. Uiteindelijk zijn 32 foto’s uitgekozen voor een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk.
De expositie werd geopend door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek in het bijzijn van de deelnemers en
familie/vrienden.
Ieder jaar exposeert een groep van leerlingen van het Gemini College in de bibliotheek van
Lekkerkerk met werken rondom een thema die zij onder leiding van kunstdocent Ina Verkaik maken.
Dit jaar was het thema “Out of the box denken”. Schilderijen, objecten en tasjes met afbeeldingen van
een bijzondere werkelijkheid trokken de aandacht van bezoekers van de bibliotheek.
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Activiteiten voor verschillende doelgroepen: volwassenen
Het culturele en educatieve beleid is, wat volwassenen betreft, specifiek gericht op:
•
•
•

Ontmoeting en debat
Historie
Basisvaardigheden (Taalhuis Krimpenerwaard en digitale basisvaardigheden)

Ontmoeting en debat
De openbare bibliotheek is een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Hierbij horen de
kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat. De Bibliotheek
Krimpenerwaard organiseert de afgelopen jaren steeds meer activiteiten die behoren bij die laatste
kernfunctie, ontmoeting en debat. Bijvoorbeeld de Boekenweek, de Spannende Boekenweken en
Nederland Leest, maar zeker ook onze digitale cafés, ontmoetingsochtenden, brei- en haakcafés en
onze aanwezigheid op jaarmarkten en braderieën door de gehele regio. Vanwege de
coronamaatregelen konden veel activiteiten helaas geen doorgang vinden, maar hieronder volgt een
overzicht van wat er wél is georganiseerd.
Boekenweek
De Boekenweek is een sinds 1932 jaarlijks terugkerende “week” van negen dagen ter promotie van
het Nederlandstalige boek. Ieder jaar wordt een thema gekozen om de rijkdom van het literaire
boekenaanbod te benadrukken. Het thema van 2021 was “tweestrijd”. Want literatuur laat zien dat de
mens een vat vol tegenstrijdigheden is. Innerlijk conflict ligt in onze natuur. Tweestrijd is daarom iets
van alle tijden en van alle genres.

In alle vestigingen van de Bibliotheek Krimpenerwaard werd een display goed gevuld met relevante
boeken over het thema. Ook was de Boekenweekkrant gratis verkrijgbaar.
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Zomerlezen (inclusief Spannende Boeken Weken)
Van 1 juni tot en met 31 augustus is het tijd voor Zomerlezen, om de lekker lange zomerdagen te
vieren: tijd voor jezelf, tijd voor een boek. In de Bibliotheek Krimpenerwaard werd hier aandacht aan
besteed door middel van promotiemateriaal.

Nederland leest
Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne die zich voornamelijk afspeelt in de
bibliotheek. Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november
leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek, het
centrum voor ontmoeting en gesprek.
Het afgelopen jaar was voor veel mensen een periode waarin het leven zich voornamelijk tussen vier
muren afspeelde. Onder andere om te laten zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het
thema van Nederland Leest 2021: Over de grens. Met een boek reis je in een mum van tijd van
Jakarta naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun je met een
boek je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen.
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Tijdens de actieperiode kunnen bibliotheekleden een speciale editie van het boek De wandelaar van
Adriaan van Dis ophalen in de bibliotheek. Een Nederlander in Parijs krijgt bij een brand een hond in
zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent: die van vluchtelingen,
illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen. Maar
alles wat hij doet pakt anders uit. Extra bijzonder aan de speciale Nederland Leest-editie van De
wandelaar is het nawoord van schrijver en literatuurcriticus Margot Dijkgraaf. Tijdens een literaire
stadswandeling vertelt zij over de rol van Parijs in het leven en werk van Adriaan van Dis, hoe hij
aan De wandelaar werkte en het andere Parijs ontdekte.
De Bibliotheek Krimpenerwaard had een auteurslezing met Judith Koelemeijer georganiseerd in het
kader van Nederland Leest, maar die moest helaas uitgesteld worden vanwege de coronamatregelen.
Nationaal Dictee der Nederlandse Taal
Op zaterdag 6 november kon iedereen meedoen in de grote theaterzaal van het Cultuurhuis in
Krimpen aan de Lek en zijn of haar spellingskunsten meten met andere Krimpenerwaarders tijdens
het Groot Dictee der Nederlandse Taal.
De publieke zender NPO Radio 1 organiseerde het dictee weer samen met De Taalstaat en het
Genootschap Onze Taal. Live vanuit de Bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen namen
vijftien prominenten het op tegen vijftien winnaars van de radio-spellingsquiz die deze zomer werd
gehouden in de Taalstaat.
Meedoen kon thuis en in verschillende bibliotheken in het land, waaronder dus de Bibliotheek
Krimpenerwaard. Marc Robin Visser van NPO Radio 1 was aanwezig en deed live audioverslag vanaf
onze locatie middels een live-verbinding met Nijmegen.
De winnaar van de vorige editie, Annemarie Nobel, zat de jury voor. Annemaries 11-jarige dochter
deed voor spek en bonen mee, maar maakte grote indruk met maar 25 fout.
Winnaar Frans van Besien had slechts 4 fouten gemaakt in het dictee.
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Digitale cafés
De digitale cafés, die in de bibliotheken van Ammerstol, Bergambacht, Lekkerkerk, Schoonhoven en
Krimpen aan de Lek maandelijks plaatsvinden, vormen samen met die van de welzijnsorganisaties in
de andere kernen van de Krimpenerwaard een mooi netwerk voor mensen die vragen hebben over
het gebruik van tablet, smartphone, e-reader en andere digitale toepassingen. De digitale cafés
worden normaliter goed bezocht en voldoen daarom als vraagbaak. De digitale cafés worden begeleid
door vrijwilligers die via de landelijke organisatie Seniorweb hun kennis en ervaring delen.
Tijdens beperkingen in de bibliotheek ten gevolge van de coronamaatregelen in het voorjaar en in
november, werden klanten vaak telefonisch te woord gestaan door een vrijwilliger met verstand van
zaken. In de tijden dat het wel mogelijk was, werden mensen met een vraag over hun smartphone, ereader of tablet met alle voorzorgsmaatregelen te woord gestaan. Deze maatregelen waren, onder
andere, op afspraak, met anderhalve meter afstand, met spatschermen en mondkapjes.

Brei & haakcafés
Ook de maandelijkse brei- en haakcafés werden nog altijd goed bezocht in Bergambacht, Krimpen
aan de Lek, Schoonhoven en vooral Lekkerkerk, waar maandelijks een grote groep hobbyisten
bijeenkwam, al konden door de coronamaatregelen niet alle bijeenkomsten doorgaan.

Inloopspreekuren
Eigenlijk gebeurde het al jaren, maar een jaar of vier geleden begon het echt op te vallen dat er in de
verschillende vestigingen behoorlijk wat inloopspreekuren worden georganiseerd. Aangezien dit
fenomeen goed past bij het laagdrempelige, openbare en maatschappelijke karakter van de
bibliotheek, stellen wij onze ruimte dan ook graag beschikbaar voor spreekuren met een
maatschappelijke of sociale insteek.
De meeste van deze spreekuren hebben niet het gehele jaar 2021 plaatsgevonden vanwege de
coronamaatregelen.
In de bijlage “Cijfers van succesbepalende factoren en prestatie-indicatoren” is een overzicht van alle
inloopspreekuren van de Bibliotheek Krimpenerwaard te vinden.
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Historie
Vier Historische OntmoetingsPunten
De Bibliotheek Krimpenerwaard huisvest inmiddels vier
Historische Ontmoetingspunten (HOP), in
Schoonhoven, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan
de Lek en Bergambacht. Deze punten zijn een
samenwerkingsproject van de Bibliotheek
Krimpenerwaard, Het Streekarchief Midden- Holland
en, respectievelijk, de Historische Vereniging Schoonhoven,
Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel, Historische
Vereniging Crempene en de Historische Vereniging
Bergambacht.
Historische OntmoetingsPunten brengen de lokale
geschiedenis dichterbij. Ze stellen historisch geïnteresseerden
op een laagdrempelige manier in staat om kennis tot zich te
nemen, het verleden te beleven en elkaar te ontmoeten. Bij
een Historisch Ontmoetingspunt kunnen geïnteresseerden en
toevallige passanten grasduinen in een collectie van algemene
en lokale historische boeken en tijdschriften, tentoonstellingen
bekijken en deelnemen aan de activiteiten die op het
programma staan.
Normaliter wordt de HOP-folder tweemaal per jaar uitgegeven,
met daarin een overzicht van alle lezingen, filmochtenden,
tentoonstellingen en andere activiteiten van dat halfjaar. In
2021 is, vanwege de coronamaatregelen, alleen een folder
gedrukt voor het tweede halfjaar.
De HOP’s in 2021
Vanwege het coronavirus kon een aantal geplande activiteiten geen doorgang vinden. Dit weerhield
de HOP’s er niet van om in 2021 samen te blijven werken, historisch geïnteresseerden bij elkaar te
brengen en de beleving van regionaal erfgoed te bevorderen. Hieronder alleen de activiteiten die
doorgang konden vinden.
HOP Schoonhoven
De barre winter van negentig voorleesproject
In de lockdownwinter van 2020-2021 ontwikkelde het Historisch
Ontmoetingspunt Schoonhoven een bijzonder project: het
voorlezen van de roman De barre winter van negentig van
Herman de Man. Niet alleen speelt het werk uit 1936 zich in en
om deze regio af, ook konden er diverse parallellen getrokken
worden met de situatie van de winter van 2021.
Elke week kwam een hoofdstuk online via het YouTube kanaal
van het Streekarchief. Naast medewerkers van de Bibliotheek
Krimpenerwaard, het Streekarchief Midden-Holland en
bestuursleden van de Historische Vereniging Schoonhoven,
namen ook Burgemeester Cazemier, Herman de Man-biograaf
Gé Vaartjes, oud-docente Nederlands Marjan Veenman, Lyanne de Laat van de Herman de Manmaand en kunstenaars Marco Bakker en Kees Epskamp plaats achter de microfoon.
Zonder dat dat aanvankelijk bekend was, vormde de online video-voorlees-marathon een opmaat naar
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de Herman de Man-maand die Lyanne de Laat en Gerda Hoogendijk organiseerden in de zomer van
2021. Het HOP Schoonhoven haakte aan met een tentoonstelling en Ad de Vaal van de Historische
Vereniging Schoonhoven verzorgde een speciale stadswandeling.
Open Joodse Huizen/Huizen van verzet
Vanwege de coronapandemie vond er dit jaar geen
‘klassieke’ Open Joodse Huizen plaats, waarbij
bezoekers op locaties komen luisteren naar
verhalen. In plaats daarvan faciliteerde het Joods
Cultureel Kwartier op 3 mei vanuit diverse steden
livestreams met verhalen. Schoonhoven was één
van de steden die hieraan deelnamen.
Aan de Albrecht Beijlinggracht 24 vertelde Ad de
Vaal over de lotgevallen van de familie Schenk, een
bekende familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Schoonhoven woonde. De meeste
familieleden werden in 1943 via Vught en Westerbork weggevoerd naar Sobibor, waar zij bij aankomst
werden vermoord.

Lezingen
• De lezing over de Dikafabriek in Schoonhoven door Jan Diekema op 14 september 2021 trok 35
bezoekers. Dat was op dat moment vanwege de coronamaatregelen het maximaal aantal
toegestane bezoekers, maar de belangstelling was nog groter.
• Na de annulering van vorig jaar, kon het bezoek van Roxane van Iperen dit jaar toch doorgang
vinden door middel van een livestream. Op 5 juni, in de uitgestelde Boekenweek, werd ze
geïnterviewd door Loes Verton. Door de versoepeling van de coronabeperkingen kon ook een
aantal mensen de lezing bijwonen.
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Schoonhovologie
De bibliotheek van Schoonhoven verleende zoals elk jaar de ruimte aan de cursus Schoonhovologie
van de Historische Vereniging Schoonhoven.
Tentoonstellingen
De volgende tentoonstellingen waren in de bibliotheek en
sloten aan bij de lezingen.
•
•
•
•

Barre winters in Schoonhoven (online en fysiek in
het HOP Schoonhoven)
Herman de Man-maand
De Dikafabriek
De Oude Hollandse Waterlinie (de bijbehorende
lezing kon helaas niet doorgaan)

Filmochtenden
Elke tweede donderdag van de maand draait in het HOP op groot scherm een film over de
geschiedenis van Schoonhoven of de omgeving. Van de acht geplande ochtenden konden er ondanks
de coronacrisis vijf doorgang vinden.

HOP Ouderkerk aan den IJssel
Omdat de expositie in de bibliotheek de belangrijkste uiting is, had het HOP Ouderkerk aan den IJssel
het meest last van de lockdowns en de beperkingen.
De expositie ‘Nadenken over en terugdenken aan vijf lange jaren van bezetting’ werd verlengd. De
drie borden werden voorzien van nieuwe informatie. Ook werd een
leesmap samengesteld met verhalen en herinneringen van bewoners
over de oorlog uit de periodieken van de historische vereniging.
Basisschool de Schakel leende de leskist Vroeger en ging op excursie
naar het Streekmuseum Krimpenerwaard om te zien hoe de
(dorps)school van vroeger eruit zag.

HOP Krimpen aan de Lek
Historisch café
Een vaste waarde van het HOP Krimpen aan de Lek is het historisch café dat elke eerste
vrijdagmiddag van de maand gehouden wordt aan de grote leestafel van de bibliotheek. Helaas moest
het café een aantal keer geannuleerd worden vanwege de lockdowns. Vanaf september kwam het
café weer voorzichtig op gang. Tijdens het café zijn leden van Crempene aanwezig met onder meer
de digitale fotodatabase. Bezoekers kunnen vragen stellen, materialen meebrengen of gewoon
gezellig historisch bijpraten.

Tentoonstellingen
•
•
•
•

Het Groene Kruis (vitrines) en openbare gebouwen (fotowand)
Sportverenigingen (zie foto)
Foto’s van Rijks- en Gemeentelijke monumenten
Krimpen aan de Lek in het verleden
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Bijeenkomsten
Op woensdag 3 november gaf historicus Sander Wassing een lezing in
het Cultuurhuis over Krimpen aan de Lek aan het einde van de
achttiende eeuw. Hij baseerde zich hierbij op de stads- en
dorpsbeschrijvingen van Van Ollefen. De lezing vond aansluitend
plaats aan de vergadering van de Historische Vereniging Crempene.

HOP Bergambacht
In de zomermaanden haakte het HOP van Bergambacht ook aan bij de Herman de Man maand met
een tentoonstelling en lezing. In de tentoonstelling waren bruiklenen te zien uit de Herman de Manverzameling van de heer De Ridder uit Bergambacht. Ook besteedde de tentoonstelling aandacht aan
de boerderij aan de Benedenberg 54, waar in 1985 is gefilmd voor de televisieserie van Het
Wassende Water. Daarnaast waren er reproducties van aquarellen uit de zogenoemde collectie
Verheul uit het Stadsarchief Rotterdam te zien. Boerderijspecialist Frits Ooststroom hield voor een
volle anderhalve meter zaal een lezing over historische boerderijen.
Peter Sluisman maakte een tentoonstelling getiteld ‘Geloof van
alle dag’ met zo’n twintig antieke voorwerpen met een religieus
tintje. Denk aan objecten zoals een koekvorm, een bijbel, een
dienblad en een tegel. Bij de tentoonstelling hoorde een quiz
waarmee bezoekers hun kennis konden testen over de getoonde
Bijbelse taferelen en personages met als hoofdprijs een
slagroomtaart. De tentoonstelling en quiz werden opgepikt door
RTV Krimpenerwaard, die er een mooi item van maakte.
In oktober stond de grote brand van Bergambacht uit 1921 in de schijnwerpers. Roel Botter hield een
drukbezochte lezing en richtte een bijbehorende expositie in.

Tentoonstellingen
• Maten en gewichten (met objecten uit de verzameling van Peter
Sluisman)
• Herman de Man -maand
• Geloof van alle dag
• 100 jaar brand in Bergambacht (foto)

Lezingen
• Frits Ooststroom over historische boerderijen en erven in Zuid-Holland (3 augustus, 35 bezoekers)
• Roel Botter over de grote brand van Bergambacht (12 oktober, 30 bezoekers)
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Basisvaardigheden
Taalhuis Krimpenerwaard
Het jaar 2021 was wederom een turbulent jaar. De
coronamaatregelen vroegen om veel flexibiliteit van
vrijwilligers en cursisten. Wij zijn trots op al deze
mensen, want veel contacten en taalactiviteiten zijn in
aangepaste vorm toch door gegaan!
Het Taalhuis heeft dit jaar – tussen de lockdowns door – haar activiteiten bijna in het geheel kunnen
uitvoeren. Alleen het Taalcafé heeft stil gelegen, maar verder zijn alle activiteiten – soms in minder
hoge frequentie of online – doorgegaan.

Nieuwe activiteiten
In 2021 zijn de volgende nieuwe activiteiten of initiatieven van start gegaan:
•
•

•

•

Taalproject Taal en vrijwilligerswerk (Nt2)
Een nieuw project om niet alleen aan de taal te werken maar ook meer informatie te geven
over het vrijwilligerswerk in de Krimpenerwaard.
Alfagroep (NT2)
Samen met de gemeente en Krimpenerwaard Intercultureel hebben we een speciale groep
geformeerd voor mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken en geen
inburgeringsplicht meer hebben. In een combinatie van formele taalles, vrijwilligerswerk en
een informele taalactiviteit proberen we deze mensen naar een hoger taalniveau toe te leiden
én te laten participeren.
Workshops en Taalles (NT1)
Voor Nederlanders die zich verder willen ontwikkelen zijn er diverse workshops en
speeddates georganiseerd met als thema ‘vergoedingen aanvragen’ en ‘werk zoeken’.
Daarnaast is een start gemaakt met taalles.
Tolkenpool (NT2)
Regelmatig komt de vraag of de bibliotheek mensen weet die willen tolken. Daarom is in
oktober de Informele Tolkenpool van start gegaan en hebben de vrijwilligers een korte training
ontvangen.
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Gegevens spreekuur
Het Taalhuis heeft (inloop)spreekuren op de locaties Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Bergambacht
en Schoonhoven en daarnaast is het Taalhuis telefonisch en per mail te bereiken. Inwoners met
vragen op taalgebied kunnen informatie en advies ontvangen of zich aanmelden voor een
taalactiviteit. Ook vrijwilligers kunnen zich daar aanmelden.
In totaal zijn er 132 contacten met taalvragers geweest tijdens het spreekuur. De verhouding tussen
inburgeringsplichtigen en niet-inburgeringsplichtig is exact gelijkt.
Daarnaast zijn er 4 NT1-contacten geweest in het spreekuur.

Gegevens Taalactiviteiten
In 2021 hebben 161 cursisten - verdeeld over 33 nationaliteiten - deelgenomen aan de taalactiviteiten.
Iets meer dan de helft van de cursisten is niet (meer) inburgeringsplichtig waarbij een klein deel uit
een Europees land komt (14 uit 6 verschillende landen).
Verdeling cursisten naar nationaliteit:
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De taalcursisten werden in 2021 door 63 vrijwilligers begeleid. Alle vrijwilligers zijn geschoold via een
basistraining en hadden ook dit jaar de gelegenheid diverse workshops bij te wonen.

32

cursisten

onbekend

Vlist

Stolwijk

Schoonhoven

Ouderkerk aan…

Lekkerkerk

Groot-Ammers

Gouderak

Berkenwoude

Bergambacht

Ammerstol

70
60
50
40
30
20
10
0

Krimpen aan…

Verdeling cursisten en vrijwilligers naar kern:

vrijwilligers

In 2021 werden de volgende taalprojecten en workshops (deels online) voor deelnemers aangeboden:
• Taal en administratie - NT2 (voorjaar en najaar)
• Taal en werk zoeken - NT2 (voorjaar)
• Taal en vrijwilligerswerk - NT2 (najaar)
• Workshop Vergoedingen - NT1 (voorjaar)
• Workshop Werken aan werk - NT1 (voorjaar)
Voor de vrijwilligers waren er de volgende (bij)scholingsmomenten:
• Basistraining taalvrijwilligers (voor- en najaar)
• Workshop uitspraak (januari)
• Workshop grenzen stellen (september)
• Workshop carrousel (oktober) voor interne en externe taalvrijwilligers en hulpverleners:
o Workshop culturele bewustwording
o Workshop werken met spreektaal
o Workshop werken met woordkaarten
o Workshop herkennen en doorverwijzen

Digitale vaardigheden
Zoals in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 afgesproken is een van de maatschappelijke opgaven
voor de bibliotheken het ondersteunen van de overheid bij het participeren in de samenleving van
burgers. Digitale inclusie en digitaal burgerschap zijn daarbij de leidraden.
Partijen spraken daarnaast met elkaar af dat bij alle bibliotheekorganisaties in 2020-2021
Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) zijn geïmplementeerd en het cursusaanbod is
geïntensiveerd. De Bibliotheek Krimpenerwaard heeft zich daarvoor intensief ingezet.

Cursusaanbod
In verband met de
coronamaatregelen zijn er in
zeer beperkte mate
groepsgewijze cursussen
aangeboden. Individueel zijn in
het verslagjaar wel 7 mensen
wegwijs gemaakt op de digitale snelweg en hebben de
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10 deelnemers aan de online sollicitatietraining geleerd hoe zij online vacatures kunnen opzoeken en
daarop kunnen solliciteren.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Onder aanvoering van een interne kartrekker zijn vier
informatiepunten uitgerold. Alle betaalde
medewerkers hebben een e-learning en een
vaardigheidstraining gevolgd om vragen die
gerelateerd zijn aan overheidswebsites te kunnen
beantwoorden. Zij helpen daarbij mensen die zelf niet
(goed) met internet overweg kunnen of niet goed
weten bij welke overheidsinstantie zij terecht kunnen
voor een vraag die zij hebben.
Op 22 november werden de informatiepunten officieel geopend door wethouder Jan Vente en de
publiciteit daaromheen gestart. De Bibliotheek werkt in deze nauw samen met het
Klantcontactcentrum van de gemeente en Welzijn Krimpenerwaard. Over en weer wordt informatie
uitgewisseld en kunnen inwoners geholpen of doorverwezen worden.
De meeste vragen (ruim 100) die gesteld werden aan de informatiemedewerkers hadden direct of
indirect met corona te maken. Zo zijn heel veel bezoekers geholpen die een QR-code in de app of op
papier wilden aanmaken. Ook hulp bij het maken van een afspraak voor de (booster) vaccinaties is
regelmatig geboden. Daarvoor werden zelfs in alle vestigingen speciale spreekuren ingesteld.

Digitale cafés
Op momenten dat het weer verantwoord leek, waren in vijf bibliotheekvestigingen vrijwilligers bereid
om bezoekers te helpen met vragen over hun smartphone, laptop of tablet. Over het algemeen komen
hier 3 of 4 mensen naar toe en die gaan goed geholpen huiswaarts.

Hulp bij belastingaangifte
Inwoners die het lastig vinden om zelf een belastingaangifte te doen en een inkomen hebben waarop
zorgtoeslag mogelijk is, worden jaarlijks geholpen door vrijwilligers vanuit Welzijn Krimpenerwaard,
Humanitas en Schuldhulpmaatje. De spreekuren hiervoor worden grotendeels in bibliotheken
verzorgd. In 2021 zijn in totaal 77 mensen geholpen.
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Interne
organisatie
Organisatie en personeelsbeleid
Medewerkers
Aan het einde van 2021 telde de Bibliotheek Krimpenerwaard 18 medewerkers met een betaald
dienstverband, die gezamenlijk 9,6 fte werken.

Verzuim
Het verzuimpercentage over 2021 bedraagt 4,3%. Dit betekent weliswaar een stijging ten opzichte van
2020, maar ligt nog altijd ruim onder de benchmark voor openbare bibliotheken van 4,8% (Bron:
Vereniging Openbare Bibliotheken). Dit voor de Bibliotheek Krimpenerwaard vrij hoge percentage
wordt vooral veroorzaakt door twee langdurige, niet-arbeidsgerelateerde ziektegevallen.
De lichtere lijn in de grafiek hieronder geeft de Bibliotheek Krimpenerwaard weer, terwijl de donkere
lijn de benchmark laat zien.
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Deskundigheidsbevordering
Er wordt naar gestreefd om op jaarbasis 3% van het totale brutoloon van de werknemers te besteden
aan deskundigheidsbevordering, aangezien dit een eis voor de landelijke bibliotheekcertificering is. In
2021 zijn de volgende cursussen en workshops gevolgd:
•
•
•

Masterclass Interne Communicatie, Probiblio, door directeur en een locatiemanager
Masterclass Maatschappelijke Waarde, Probiblio, door directeur en een locatiemanager
Bibliotheekcampus en GoodHabitz voor alle werknemers om tijdens de perioden van
lockdown online cursussen te kunnen doen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Train de trainer: interactief voorlezen, Kunst van het lezen, door een doelgroepbibliothecaris
Training Effectief Online, door een doelgroepbibliothecaris
Cursus Open Boek: opleiding tot leesconsulent, door een doelgroepbibliothecaris
Cursus Lezen kan beter! Voor vmbo, door Bibliotheekcampus, door een
doelgroepbibliothecaris
Cursus Didactiek ter voorbereiding op opleiding NT1-docent, NCOI, door een
taalhuismedewerker
Opleiding NT1-docent, UVA, door een taalhuismedewerker
Deelname BibliotheekPlaza, Koninklijke Bibliotheek, door twee locatiemanagers
Digitaal Burgerschap, Bibliotheekcongres, door een locatiemanager
BedrijfsHulpVerlening (BHV), door Expert Brandbeveiliging, door een MIA’er
Cursus reanimatie, Cultuurhuis, voor alle vrijwilligers van Krimpen aan de Lek
Allerlei training rondom het Informatiepunt Digitale Overheid, zoals:
• Deskundigheidstraining voor coördinator (locatiemanager)
• IDO training (online) voor alle frontoffice medewerkers (MIA’ers en invallers)
• Vaardigheidstraining voor het IDO, door Probiblio, voor alle frontoffice medewerkers
(MIA’ers en invallers)
• Deskundigheidsbevordering IDO, door gemeente, voor alle frontoffice medewerkers
(MIA’ers en invallers)
Speciaal HR-traject bij DIN HR-Coaching, met daarin:
• Assessments voor directeur, locatiemanagers, management assistent,
doelgroepbibliothecarissen, taalhuiscoördinator en -medewerker
• Gezamenlijk opstellen nieuwe functieprofielen voor de organisatie
• Verschillende coachingstrajecten, zowel individueel als gezamenlijk
• Intervisiegroep, door directeur
• Bijeenkomsten teambuilding
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Vrijwilligers
In de Bibliotheek Krimpenerwaard wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van ruim 200
vrijwilligers. Zij verrichten allerlei werkzaamheden in en voor de bibliotheek en zijn bijvoorbeeld
gastheer of –vrouw in de uitlening of bij een digitaal café, taalmaatje, opruimhulp, bibliotheek-aanhuisvrijwilliger, taaldocent of trainer bij cursussen voor digitale vaardigheden.
In alle grote vestigingen worden de reguliere uitleningen verzorgd door één vaste medewerker en één
of twee vrijwilligers. In de servicepunten worden de uitleningen zelfs helemaal door vrijwilligers
bemensd. Zij worden wekelijks ondersteund door een Medewerker Informatie en Advies, die de extra
werkzaamheden uitvoert. Een lid van het MT functioneert als locatiecoördinator.
In december namen een aantal oudgedienden afscheid. Voor Nel Bakker, Hanny Dekker, Nel Revet,
Tineke van Santen-Speelman en Jopie van Zoest zat na vele jaren de 'diensttijd' erop. Een echt
samenzijn zat er niet in, maar via een deurvisite en via de sociale media zijn ze toch in de bloemetjes
gezet.
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Huisvestings- en spreidingsbeleid
Conform het in 2018 vastgestelde ‘Gebiedsplan Krimpenerwaard, aanpak bibliotheekvoorzieningen
landelijk gebied’ is voor een aantal kernen verkend of nieuwe of aangepaste huisvesting aan de orde
kan zijn. Door alle coronamaatregelen is er enige stagnatie is de verschillende projecten gekomen.
Zo werd nog steeds gekeken naar een andere locatie voor de vestiging in Schoonhoven, in verband
met de herontwikkeling van de Spoorzone.
Voor Lekkerkerk werd verder ingegaan op de vraag van de Initiatiefgroep Lekkerkerk of huisvesting in
het huidige Amicitia tot de mogelijkheden behoort om daarmee te komen tot een levendige
multifunctionele accommodatie in de kern.
Voor zowel Ammerstol als voor Bergambacht werd deelgenomen aan een werkgroep voor een
programma van eisen van nieuwbouw van de scholen, waarbij een bibliotheekvoorziening gewenst is.

Informatisering en automatisering
In 2021 is het zogenaamde toegangsbeheer ingevoerd voor gebruik van het
klantenadministratiesysteem Bicat Wise aan de computers van de balies in de vestigingen. Meer
hierover in de paragraaf over AVG.

Marketing en communicatie
“Omarm wat de Bibliotheek anders en bijzonder maakt” is de payoff van het gezamenlijke
marketingplan met de Bibliotheek De Groene Venen voor de periode 2020 - 2022. In deze
beleidsperiode ligt de nadruk op het versterken van het krachtige merk Bibliotheek. Dit beleidsplan
vormt de basis van de marketingactiviteiten. Door het organiseren van activiteiten, al dan niet
geïnitieerd door de Bibliotheek zelf, wordt breder gebruik door leden en niet-leden gestimuleerd.
Hierbij is extra aandacht voor specifieke doelgroepen die aansluiting dreigen te missen in onze
maatschappij. De activiteiten worden zoveel mogelijk georganiseerd met lokale partners.
De onvoorziene omstandigheden als gevolg van het coronavirus hebben ook voor de marketingacties
gevolgen gehad.

Implementatie merkstrategie de Bibliotheek
Om de brede rol van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek meer algemeen bekendheid te geven
heeft de commissie Marketing van de Vereniging Openbare Bibliotheken in de eerste helft van 2020
een nieuwe merkstrategie ontwikkeld voor de
Bibliotheek. Een strategie die past bij de huidige
vorm en de maatschappelijke rol van het
bibliotheeknetwerk. Er wordt ingezet op de kracht
van de gezamenlijkheid van bibliotheken met
respect voor onderlinge verschillen, een
zogenaamd “House of Brands”. Onder het motto
“de Bibliotheek, de motor van een vaardige
samenleving” is het streven om van 4 miljoen
klanten te groeien naar 8 miljoen mensen met
binding met de Bibliotheek in de komende jaren.
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Customer Relations Management
Om te komen tot de landelijk gestelde doelstelling, een verdubbeling van het aantal mensen met een
relatie met de bibliotheek, werden in 2021 de eerste verkenningen verricht op het gebied van CRM.
Hoe bouw je aan een relatie met klantgroepen die van diensten gebruik maken anders dan het lenen
van boeken? Hoe brengen we deze klanten in kaart en hoe kunnen we hen met relevante diensten
blijven benaderen? Dit zal de komende jaren een speerpunt van het marketingbeleid blijven.

BiebPanel
Vanaf 2020 neemt de Bibliotheek Krimpenerwaard deel aan BiebPanel. Dit onderzoeksplatform
voorziet de bibliotheek van actuele informatie over leden maar ook over bezoekers die geen lid zijn
van de bibliotheek. Ook wordt er onderzoek gedaan naar hoe er op social mediakanalen wordt
gesproken over bibliotheken. Hierdoor kan de bibliotheek het aanbod beter laten aansluiten bij de
behoeften van de verschillende doelgroepen.

Activatie leden: We hebben je gemist…
In juni mochten de bibliotheken weer open en is een
postkaartactie uitgevoerd waarbij 550 volwassen leden
van de bibliotheek die een half jaar niet geleend hadden
een kaartje ontvingen met op de voorkant de boodschap
“We hebben je gemist!” en op de achterkant een uitleg dat
de bibliotheken weer open waren en dat er veel mooie
boeken klaarstonden. Hiermee werden leden geactiveerd
om weer te komen.

Lobby
Ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd een position paper opgesteld van
de Bibliotheek Krimpenerwaard met een kernachtige weergave van de doelen en activiteiten van de
organisatie. Met deze position paper in de hand heeft de directeur/bestuurder in het najaar de impact
van de activiteiten van de Bibliotheek onder de aandacht gebracht bij alle politieke partijen in de
Krimpenerwaard. Voorbereidingen voor het inmiddels traditionele Eerste Verkiezingsdebat in de
Krimpenerwaard in de bibliotheek van Lekkerkerk werden eind van het jaar getroffen.
Lokale politici worden in het algemeen regelmatig betrokken bij activiteiten van de Bibliotheek. Zo
lezen er altijd wethouders voor tijdens de Nationale Voorleesdagen en openen ze geregeld een
activiteit, project of (heringerichte) vestiging.
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Kwaliteitszorg
Klachten
Het aantal klachten van klanten in 2021 bedraagt 4. Alle klachten zijn volgens protocol en naar
tevredenheid van alle partijen afgehandeld.

Certificering
In het najaar van 2021 heeft de Bibliotheek Krimpenerwaard de vierjaarlijkse audit van de
Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) doorlopen. De CBCT toetst als
onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheek- en
cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Dit doen zij door het uitvoeren
van audits, die inzicht geven in het functioneren van de organisatie. De Bibliotheek Krimpenerwaard
heeft de audit wederom met een positief advies en bijbehorende certificering afgerond.

AVG
In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Aangezien een
openbare bibliotheek veelvuldig met persoonlijke gegevens van haar klanten werkt, is hier al van
tevoren een werkgroep van drie medewerkers voor in het leven geroepen, die het nodige werk verzet
heeft om de Bibliotheek Krimpenerwaard AVG-proof te maken.
Ook in 2021 is de werkgroep de ontwikkelingen betreffende de AVG-wetgeving blijven volgen en zijn
richtlijnen geïmplementeerd.
In 2021 is het zogenaamde toegangsbeheer ingevoerd
voor gebruik van het klantenadministratiesysteem Bicat
Wise aan de computers van de balies in de vestigingen.
Medewerkers kunnen nu alleen nog de computers
gebruiken als zij deze ontgrendelen met een persoonlijk
pasje. Medewerkers hebben toegang tot alle informatie in
Bicat Wise, terwijl vrijwilligers met hun eigen pasjes
slechts toegang hebben tot beperkte persoonsgegevens.
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Financiën

De Bibliotheek Krimpenerwaard ontving in 2021 van de Gemeente Krimpenerwaard een vergoeding
voor de uitvoering van de reguliere dienstverlening van de bibliotheek. Daarnaast werd een subsidie
verleend door de gemeente Krimpenerwaard voor het continueren van de dienstverlening vanuit het
Taalhuis Krimpenerwaard. Ook ontvangt de Bibliotheek Krimpenerwaard jaarlijks een subsidie van
5.000 euro voor het uitvoeren van leesbevorderingsactiviteiten voor de vroeg- en voorschoolse
periode. Jaarlijks wordt een prestatieovereenkomst afgesloten met daarin de afspraken over de te
behalen resultaten

Resultaten 2021
De financiële uitkomsten over het jaar 2021 inclusief bestuursverslag en verslag van de Raad van
Toezicht zijn terug te vinden in de financiële jaarrekening 2021, welke door de accountant is voorzien
van een goedkeurende verklaring. Voor een totaaloverzicht wordt u verwezen naar deze jaarrekening.
Een korte beschrijvende toelichting op de resultaten volgt hieronder.
De totale jaarrekening laat een overschot zien van ruim € 20.000,-. Deze gelden zullen worden
aangewend voor het kwijtschelden van uitstaande te laat gelden voor de jeugd tot 18 jaar welke
gedurende de corona jaren zijn opgebouwd. Dit om voor jeugd en jongeren geen drempel te laten
bestaan voor het gebruik van de bibliotheek.

Derde-geldstromen
Ook in 2021 heeft de Bibliotheek Krimpenerwaard weer extra middelen voor lokaal gebruik verkregen,
via andere kanalen dan de gemeente Krimpenerwaard.
Vanuit de Regio Midden-Holland werd € 40.000,- verstrekt voor het organiseren van cursussen
Klik&Tik, DigiSterker en sollicitatietrainingen, het organiseren van leeskringen voor laaggeletterden en
het uitvoeren van een aantal projecten rondom administratieve zelfstandigheid voor laaggeletterden.
Daarnaast werd ruim € 7.000,-- gesubsidieerd voor het verzorgen van intakes vanuit het Taalhuis.
Voor 2022 zijn vanuit deze arbeidsmarktregio ook weer financiële middelen ter beschikking gesteld.
Op landelijk niveau werden geleden ter beschikking gesteld voor het opzetten en implementeren van
Informatiepunten Digitale Overheid. Het gaat hierbij om het bedrag van ruim € 8.000,-- over drie jaar
tijd. In het jaar 2022 wordt dit bedrag substantieel opgehoogd, gezien het belang van het
Informatiepunt Digitale Overheid.
Tenslotte worden zowel op landelijk (KB, VOB) als op provinciaal niveau (ProBiblio) innovatieve
projecten gefinancierd waarvan de opbrengsten ook ten goede komen aan de Bibliotheek
Krimpenerwaard. Het gaat daarbij om grootschaliger projecten die de Bibliotheek Krimpenerwaard op
eigen kracht niet zou kunnen realiseren. Het centraal uitlenen van e-books is hiervan het meest
duidelijke voorbeeld.
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Bijlage: Cijfers van
succesbepalende
factoren en
prestatieindicatoren 2021
Bibliotheken doen meer dan boeken uitlenen. Jarenlang zijn cijfers rondom het aantal leden en
uitleningen gebruikt als ‘rapportagecijfers’ richting subsidiegevers. Alhoewel deze traditionele
bibliotheekfunctie blijft bestaan in de publieke belangstelling, genereren andere bibliotheekfuncties
ook ander publiek.
In dit hoofdstuk zijn weergegeven welke factoren (uitnodigend, klantgericht, professioneel, uitlening,
informatie verstrekken, activiteiten, digitale diensten, collectionering) van belang zijn voor de kwaliteit
van een openbare bibliotheek. Iedere succesbepalende factor is voorzien van een aantal prestatieindicatoren en uitgedrukt in één of meerdere tabellen om te kunnen bepalen hoe succesvol de
bibliotheek is in dit opzicht.

Uitnodigend
Aantal bezoekers
Resultaat
2021

Percentage
2020/2021

Resultaat
2020

Percentage
2019/2020

Resultaat
2019

Percentage
2018/2019

Resultaat
2018

85.993

-26,9%

117.655

-45,8%

217.268

+6,1%

204.699

3.452

-2,0%

3.523

-35,3%

5.441

-8,9%

5.9671

Bergambacht

11.931

-25,1%

15.920

-51,5%

32.815

+9,1%

30.07

Gouderak
Krimpen a/d
Lek
Lekkerkerk

5.061

-39,6%

8.377

-35,9%

13.078

-4,6%

13.706

17.225

-21,0%

21.814

-57,3%

51.059

+37,4%

37.171

10.977

-48,9%

21.467

-54,0%

46.655

-4,0%

48.618

6.068

-16,6%

7.278

-52,9%

15.463

+4,1%

14.858

31.279

-20,4%

39.276

-26,6%

52.757

-2,8%

54.298

Totaal
Ammerstol

Ouderkerk
Schoonhoven
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Klantgerichtheid

2021

2020

2019

2018

Klanttevredenheid totaal

*

*

8,1

8,1

Aantal klachten

4

8

3

3

* Vanaf 2020 neemt de Bibliotheek Krimpenerwaard deel aan BiebPanel, een onderzoeksplatform
ontwikkeld door Probiblio. Zie voor meer informatie het hoofdstuk over Marketing en Communicatie. Er
zal voortaan op een andere manier gerapporteerd worden. Op het moment van publicatie van dit
jaarverslag waren er nog geen gegevens over geheel 2020 beschikbaar.

Professionaliteit

3% opleidingsbudget
besteed
Ziekteverzuimpercentage

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4,3%

3,3%

2,9%

1,7%

0,8%

0,8%
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Uitlening en leden
Uitleningen

Totaal uitleningen
Ammerstol
Bergambacht
Gouderak

2021

Percentage
2021

2020

Percentage
2020

2019

Percentage
2019

228.721

-21,3%

277.412

-35,2%

375.136

-2,9%

4.079

-70,0%

6.933

-36,4%

9.458

+7,9%

51.451

-15,0%

59.167

-38,8%

82.135

-0,2%

8.949

-46,0%

13.069

-49,2%

19.501

-13,6%

Krimpen a/d lek

22.741

-25,8%

28.603

-26,7%

36.230

-3,7%

Lekkerkerk

29.151

-34,9%

39.339

-27,2%

50.056

-7,1%

Ouderkerk

13.776

-25,7%

17.319

-72,7%

29.918

-1,9%

Schoonhoven

65.985

-27,0%

84.395

-30,7%

110.299

-2,8%

1.523

-58,4%

2.413

-150,4%

6.042

-3,9%

Bus Haastrecht

1.917

-55,4%

2.979

-110,9%

6.283

-2,7%

Bus Stolwijk

2.951

-19,1%

3.516

-213,0%

11.006

-4,1%

235

-146,4%

579

-91,0%

1.106

+4,9%

20.113

+5,0%

19.100

+31,4%

13.102

+11,4%

5.850

+100,0%

Bus
Berkenwoude

Bus Vlist
Online Bibliotheek
E-books
Online Bibliotheek
Luisterboeken

Leden
2021

%2021

V*

J**

2020

%2020

2019

%2019

8.045

-6,1%

3.480

4.565

8.518

-6,7%

9.085

-5,5%

156

-9,0%

61

95

170

-5,9%

180

-8,9%

1.644

-2,7%

758

886

1.689

-5,6%

1.784

-8,5%

Gouderak

291

-16,2%

127

164

338

-9,3%

369

-7,9%

Krimpen a/d Lek

972

-6,8%

470

502

1.038

-8,2%

1.123

-6,9%

Lekkerkerk

1.254

-8,5%

606

648

1.360

-7,7%

1.465

-4,4%

Ouderkerk

522

-3,4%

211

311

540

-12,4%

607

-3,1%

2.470

-7,2%

1.124

1.346

2.647

-5,3%

2.786

-5,1%

Bus Berkenwoude

155

-7,7%

18

137

167

-3,0%

172

-1,7%

Bus Haastrecht

190

-4,2%

43

147

198

-5,6%

209

+1,4%

Bus Stolwijk

330

+0,9%

47

283

327

-4,9%

343

-2,6%

48

+8,3%

8

40

44

-6,8%

47

+14,9%

TOTAAL
Ammerstol
Bergambacht

Schoonhoven

Bus Vlist

* V = Volwassenen en instellingen, ** J = Jeugdleden tot 18 jaar
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Activiteiten speciale doelgroepen: jeugd
Voor- en vroegschools
Nationale VoorleesDagen - aantal bezoekers poppentheatervoorstelling door Dubbele Jan
2021

2020

2019

2018

113

210

199

247

Nationale VoorleesDagen – aantal deelnemers aan speciale evenementen
2021

2020

264 live views

66 kinderen

Inspiratiebijeenkomst

10 deelnemers

15 deelnemers

Ouderbijeenkomsten

x

16 ouders

Knuffel Sleep-In

x

4 logés

Voorleesontbijt

Themakisten voor voor- en vroegschoolse opvang, totaal aantal geleend
2021

2020

2019

2018

58

53

44

25

Primair onderwijs
Klassikaal lenen, aantal groepspassen voor klassen
2021

2020

2019

2018

104

97

82

75

2021

2020

2019

2018

3

3

11

13

2021

2020

2019

2018

39*

41

25

33

Vertelplaten

Gebruik leskisten

* 17 kisten zijn niet uitgeleverd i.v.m. coronamaatregelen

Ontvangst groepen 3, kennismakingsbezoek, aantal groepen
2021

2020

2019

2018

18*

18

24

18

* Uitgevoerd in het najaar van het volgende schooljaar i.v.m. coronamaatregelen
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Ontvangst groepen 4/5, BiblioMemo, aantal groepen
2021

2020

2019

2018

*

4

5

5

* Niet plaatsgevonden i.v.m. coronamaatregelen

Ontvangst groepen 6, (digitaal) schrijversbezoek in de Kinderboekenweek, aantal groepen
2021

2020

2019

2018

18

15

16

18

Ontvangst groepen 7/8 tijdens Week van de Mediawijsheid, aantal groepen
2021

2020

2019

2018

*

10

7

7

* Niet plaatsgevonden i.v.m. coronamaatregelen

Inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten tijdens Kinderboekenweek
2021
18
Erik
Reuvers

2020
26
Arend
van Dam

2019

2018

7

7

Voorleeswedstrijd – regionale voorronde
2021

2020

TOTAAL

8 (digitaal)

10

Ammerstol

0

0

Bergambacht

1

1

Gouderak

2

2

Krimpen aan de Lek

1

1

Lekkerkerk

1

2

Ouderkerk aan den IJssel

0

1

Overige kernen

0

1

Schoonhoven

3

2

Andere activiteiten
2021

Braderie Green Screen in je
favoriete boek
Kinderboekenweek spelmiddag
SH
Bezoeken KBW
Gratis cursus Open Boek

7 deelnemers in Lekkerkerk en 19 deelnemers in
Bergambacht
9 deelnemers aan de game, 3 aan de speurtocht, 12
aan de foto green screen (deels overlap tussen
onderdelen)
De Bron en De Kranepoort (groep 5/6)
11 deelnemers, waarvan 3 van buiten de
Krimpenerwaard
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Voortgezet onderwijs
Speciale projecten voortgezet onderwijs
2021

2020

2019

2018

2 klassen

6 klassen

Lekkerkerk

Gemini expositie

Havoklassen gestart
met project
Oorlogsherinneringen

2 klassen
Magazine
2 klassen Museum
2 klassen
Rembrandt

Schoonhoven

Geen

Brugklassen Willem de
Zwijger literaire
presentaties

5 klassen

VoorleesExpress
2021*

2020

2019

TOTAAL

*

3 gezinnen

9 gezinnen

Ammerstol

0

0

0

Bergambacht

0

0

1

Gouderak

0

0

1

Krimpen aan de Lek

0

1

1

Lekkerkerk
Ouderkerk aan den
IJssel
Overige kernen

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Schoonhoven

0

1

5

* Het project VoorleesExpress is stilgelegd vanwege corona.

47

Activiteiten speciale doelgroepen: volwassenen
Exposities
2021

2020

2019

2018

21

22

49

54

Ammerstol

2

2

6

6

Bergambacht

4

4

6

8

Gouderak

2

2

3

3

Krimpen a/d Lek

0

0

6

6

Lekkerkerk

4

4

11

13

Ouderkerk

1

2

5

5

Schoonhoven

8

8

12

13

Totaal

Inloopspreekuren
Inloopspreekuren konden helaas niet het gehele jaar of structureel uitgevoerd vanwege de
coronamaatregelen:
•

Wekelijks inloopspreekuur van ons eigen Taalhuis Krimpenerwaard in vier
vestigingen.

•

Pensioenpraat door pensioenadviseur Roelof de pater in Lekkerkerk en
Schoonhoven.

•

Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland houdt wekelijks spreekuur in
Lekkerkerk. Dit is in samenwerking met de bibliotheek opgestart als inloopochtend
voor psychisch kwetsbare mensen in het kader van de Week van de Psychiatrie en is
uitgemond in een wekelijks spreekuur.

•

Spreekuren van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Nederlek vinden ook in de
bibliotheek plaats aangezien de St. WON in de bibliotheek gehuisvest is.
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Basisvaardigheden
Taalhuis Krimpenerwaard

Taalcursisten
Vrijwilligers

2021

2020

2019

2018

161

160

141

172

63

64

75

80

Digitale vaardigheden
2021

2020

2019

2018

Klik & Tik

7 deelnemers

3 deelnemers

DigiSterker

Geen cursussen

Geen cursussen

Succesvol
solliciteren
Digitale cafés

10 deelnemers

7 deelnemers

23 deelnemers
aan vier cursussen
11 deelnemers
aan drie cursussen
9 deelnemers aan
twee cursussen

26 deelnemers
aan vier cursussen
16 deelnemers
aan drie cursussen
6 deelnemers aan
1 cursus

39 bezoekers
geholpen
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Digitale dienstverlening
Website – aantal bezoeken
2021
62.654

Percentage
2021
-4,9%

Percentage
2020
+0,02%

2020
65.892

2019
65.779

Percentage
2019
+9,7%

2018
59.977

Maandelijkse nieuwsbrief e-mail, aantal ontvangers

Algemeen
Samenwerkingspartners

2021

2020

2019

2018

3.750

3.870

3.870

3.980

119

149

149

126

Social media
2021

2020

2019

2018

783

694

645

487

1.236

1.254

1.240

1.223

Facebook
Twitter
Instagram

842

628

508

359

LinkedIn

83

61

-

-

TikTok

24

12

-

-

App Bibliotheek Wise

Gebruikers
Aantal malen
ingelogd

2021

2020

2019

2018

1.152

1.212

1.181

Onb.

88.469

51.147

59.572

50.922

App Online Bibliotheek (voormalig E-books plus LuisterBieb)

Accounts
Gedownload

2021

2020

2019

2018

1.221

774

1.270

1.634

25.963

19.100

10.548

13.102
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Collectionering

2021

2020

2019

2018

73.338

71.525

71.525

76.287

4.441

4.447

4.769

4.648

13.433

12.735

12.472

13.078

Bezit Gouderak

5866

5.816

6.183

6.486

Bezit Krimpen a/d Lek

9.166

9.273

10.584

11.041

Bezit Lekkerkerk

12.717

12.309

13.180

13.259

Bezit Ouderkerk

7.024

6.895

7.063

7.107

20.691

20.050

20.575

20.666

Totaal bezit
Bezit Ammerstol
Bezit Bergambacht

Bezit Schoonhoven
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