
Dit zijn wij
De Bibliotheek Krimpenerwaard bestaat uit 7 fysieke vestigingen,  
een digitale bibliotheek en een rijdende bibliotheekvoorziening.  
Met 14 betaalde parttime krachten en ruim 200 vrijwilligers worden tal 
van laagdrempelige activiteiten verzorgd.

Dit zijn wij!

www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Dit doen wij
De Bibliotheek Krimpenerwaard 
leent boeken en e-books uit. 
Ook geeft de bibliotheek vorm 
aan allerlei activiteiten die 
ten doel hebben om (digitale) 
basisvaardigheden van de inwoners 
van de Krimpenerwaard verder 
te ontwikkelen. Ook wordt er veel tijd en aandacht 
besteed aan het bieden van informatie over welke vraag 
of onderwerp dan ook. Leesbevordering voor jong en oud 
wordt in samenwerking met het onderwijs en andere 
organisaties in goede programma’s neergezet. Tenslotte 
bieden wij een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle 
inwoners van de Krimpenerwaard. 

Hier staan wij voor
De Bibliotheek Krimpenerwaard staat voor objectiviteit, 
toegankelijkheid en betrouwbaarheid. De Bibliotheek 
Krimpenerwaard is er voor alle inwoners van de gemeente 
Krimpenerwaard. Bij het stellen van prioriteiten richten 
wij ons vooral op de meer kwetsbare groepen en minder 
mobiele groepen zoals jeugd, senioren en laaggeletterden.  

Hier zijn wij te vinden

  Bibliotheek
  Servicepunt
  Pilot de Bibliotheek Op School 
  Bibliobus

Dit bereiken wij (al)
Een kleine greep uit de jaarcijfers:
• 188.400 bezoekers, 10.424 leden
•  Klanten geven ons een 8.1 voor onze dienstverlening
•  100% van de scholen neemt zaken af uit het aanbod voor 

het primair onderwijs
•  Wekelijkse taallessen, Taalmaatjes en  

een Taalhuis vanaf september 2017
•  730 activiteiten per jaar (groepsbezoeken, lezingen, 

exposities van lokale kunstenaars, taallessen, historische 
films, enzovoort)

•  412.690 uitleningen

Voor een volledig overzicht verwijzen we nu naar ons 
jaarverslag.

Dit willen wij 
Een openbare bibliotheek is 
een basisvoorziening. De 
Bibliotheek Krimpenerwaard 
is er voor alle inwoners van 
de Krimpenerwaard. Op dit 
moment is voor inwoners van de 
ene kern de toegankelijkheid groter 
dan voor de inwoner van de andere kern. Wij streven naar 
verbetering hiervan in de toekomst en zouden graag in 
samenspraak met de gemeente bekijken op welke wijze in 
elke kern van de gemeente Krimpenerwaard een passende 
dienstverlening vanuit de openbare bibliotheek verzorgd 
kan worden.

Anja Oosterlaken - augustus 2017
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