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2015 is een bijzonder jaar voor Bibliotheek Westland. 
Op 1 januari is de nieuwe Wet stelsel openbare biblio-
theekvoorzieningen in werking getreden. Ook is dan 
de decentralisatie van taken een feit: de Gemeente 
Westland heeft nu een grote verantwoordelijkheid voor 
taken op het gebied van zorg, werk en sociale zekerheid. 
Bovendien wisselt halverwege het jaar de directie. Dit 
alles vraagt om een herbezinning op kernwaarden en  
taken, waarmee de bibliotheek dan ook actief aan de 
slag gaat. In de tweede helft van het jaar is Bibliotheek 
Westland gestart met ontwikkeling van een nieuwe 
missie en visie, maar ook zijn gezamenlijk nieuwe stra-
tegische programmalijnen geformuleerd waarop het 
strategisch plan 2017 - 2020 gebaseerd zal zijn.

Mission Statement: Bibliotheek Westland stimuleert en 
ondersteunt persoonlijke ontwikkeling.

Directiewisseling
Solide fundament verder uitbouwen

Bibliotheek Westland krijgt in 2015 een nieuwe directeur. 
Op 1 juli start Renske van Kooij. Zij heeft ruime ervaring 
in leidinggevende functies in de horeca en uitgeverij-
branche. In haar laatste functie was zij adjunct-directeur 
bij een belangenbehartiger voor senioren. Zij is blij met 
de goedlopende organisatie met gemotiveerde mensen 
en een gedegen financiële situatie die haar voorganger 
Marcel Vos achterliet. Hij heeft met minimale midde-

len een optimale organisatie neergezet, waarmee hij 
volledig heeft voldaan aan de wens van de Westlandse 
gemeenschap om basisbibliotheekvoorzieningen in te 
richten in de kernen van het Westland. 
“Ik dank mijn voorganger voor de wijze waarop 
hij de organisatie in de afgelopen tien jaar 
heeft geleid en de stabiele organisatie die 
hij heeft achtergelaten. Dit biedt mij als 
nieuwe directeur de kans om door te 
bouwen, op een solide fundament, 
aan een sterke en gastvrije biblio-
theek voor alle Westlanders.”

Verbinden met de omgeving
In voorgaande jaren bood de bibliotheek al veel activi-
teiten voor uiteenlopende groepen Westlanders. Ook in 
2015 is dit het geval. Hierbij heeft Renske van Kooij de 
ambitie om de maatschappelijke waarde van de biblio-
theek nog duidelijker te verbinden met de omgeving. 
“We doen dit door nog beter te luisteren naar wat de om-
geving van ons verwacht en nodig heeft.” 
Renske heeft de eerste maanden van haar dienstverband 
vooral besteed aan het kennis maken met de omgeving 
van de bibliotheek, Gemeente Westland, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, leden, niet-leden en na-
tuurlijk de eigen medewerkers. 
“Daarnaast wil Bibliotheek Westland nog beter aanslui-
ten bij de doelstellingen van de gemeente . De bibliotheek 
biedt deze maatschappelijke meerwaarde uiteraard al 
langer, maar we dragen dit nog te weinig uit.” 

Hieronder een kleine greep uit de activiteiten van het 
afgelopen jaar: 
Bibliotheek Westland heeft een nieuwe bibliotheek 
geopend in Kwintsheul, we zijn een intensieve samen-
werking gestart met Speel-o-theek Hoipiepeloi en we 
vierden  met onze leden ons 10-jarig bestaan bij Plein 12. 
Daarnaast zijn er 2 nieuwe scholen aangesloten bij het 
landelijke dBos programma, profiteerden er 30 gezinnen 
van een wekelijks voorleesuurtje middels het project 
Voorleesvisite en genoten 258 kinderen tijdens de zo-
mer van de Zomerleesbingo. Daarnaast gingen er 7.700 
leerlingen via de diverse scholen in het Westland, aan 
de slag met lees- of mediawijsheidprogramma’s van de 
bibliotheek en bezochten nog eens 1000 kinderen de  
bibliotheek tijdens kinderboekenweek.  Meer informatie 
vindt u in ons jaarverslag, veel leesplezier! 

Inleiding

Bibliotheek Westland gelooft dat mensen die zich-
zelf blijven ontplooien gezonder en gelukkiger zijn 
en blijvend en volwaardig kunnen participeren 
in de samenleving. Bibliotheek Westland draagt 
hieraan bij door persoonlijke ontwikkeling van alle 
Westlanders te stimuleren en te ondersteunen door 
hen te verbinden met verhalen, kennis, organisaties 
en met elkaar. 

Missie

Bibliotheek Westland vormt samen met haar part-
ners een platform waar Westlanders elkaar willen 
ontmoeten om te lezen, te leren, elkaar te inspireren 
en te ondersteunen waar nodig.
Dit met als doel om bij te dragen aan een krachtig 
en gelukkig individu in een sterke en dynamische 
samenleving.

Visie
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Het aantreden van een nieuwe directeur, voorzitter én 
twee leden van de Raad van Toezicht (RvT), halverwege 
2015, biedt een natuurlijk moment voor een andere werk-
wijze. De RvT telt vijf personen, van wie Irmgard Bomers 
als voorzitter wordt gekozen. 
Irmgard Bomers: “De RvT staat voor waardegericht 
toezicht, met het oog op een toekomstbestendige  
bibliotheek. Uitgangspunt is dat ieder RvT-lid waarde 
toevoegt. De leden hebben elk een onderscheidende ex-
pertise (zeg maar portefeuille) waarmee zij de directeur 
ondersteunen. In de complexe samenleving is immers 
niemand meer in staat om alles alleen te bedenken en 
te doen. Dat voelt als een natuurlijke manier van wer-
ken, gebaseerd op onderling vertrouwen. In plaats van 
dat de RvT achteraf goedkeurt en becommentarieert, 
deelt de raad nu al in de aanloop en voegt waarde toe. 
Dit resulteert in gewogen besluitvorming. Hierbij hou-
den RvT en directeur-bestuurder uiteraard gescheiden 
verantwoordelijkheden.”

Naast de vijf formele RvT-vergaderingen 
overleggen directeur en RvT-leden vaker 
bilateraal. 
“Het werkt een stuk efficiënter zo”, vindt 
Irmgard Bomers. “Je hoeft je niet meer in álles 
grondig te verdiepen, maar kunt erop vertrouwen 
dat op alle terreinen expertise aanwezig is. Kortom: met 
minder energie bereik je veel meer.”

RvT-leden
● Ger Alleblas – Netwerk en PR 
● Dion Kaman – Financiën 
● Irmgard Bomers – ICT en Bibliotheekstrategie
● Fred van Geffen – Vastgoed en Accommodaties
● Linda van der Lans – Personeel en Kwaliteit

Raad van Toezicht
Besturen door waardegericht toezicht 
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Belangrijkste onderwerpen in 2015
●  De directeur-bestuurder gaat met haar medewerkers 

aan de slag voor het nieuwe strategieplan. Zij deelt 
het plan in wording met de RvT. “Het is prettig dat we 
nu elkaars kennis en inbreng vooraf informeel 

 kunnen delen,” zegt Irmgard Bomers. “Hierdoor ver-
lopen de formele vergaderingen effectiever, omdat 
de leden goed op de hoogte zijn van wat er gaande 
is.”

 Na het in werking treden van de nieuwe Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt de 
RvT geïnformeerd over wat dat voor de bibliotheek 
betekent. Irmgard Bomers: “We zijn ons zeer bewust 
van de toegevoegde waarde van de bibliotheek in de 
digitale maatschappij. Dit gaat veel verder dan het 
digitaal beschikbaar stellen van informatie. Een rui-
mere rol die in de toekomst in belang groeit, door de 
wet wordt ondersteund en fysieke aanwezigheid in 
de kernen niet langer ter discussie stelt.” 

●  De nieuwe werkwijze wordt ook toegepast bij de 
werving van de nieuwe directeur-bestuurder en 
twee nieuwe RvT-leden. “In de procedure voor de 
aanstelling van de directeur-bestuurder is het perso-
neel nauw betrokken. Voor de RvT hebben wij bewust 
gekozen voor jonge mensen. Dit vanuit de gedachte 
dat digitale ontwikkelingen en de doorgaande leer-
lijn belangrijke uitgangspunten zijn. 

●  In 2015 bereidt de RvT een evaluatie voor op basis 
van de Governance Code Cultuur voor goed bestuur. 
Deelaspecten die in aanmerking komen voor ver-
nieuwing worden aangepakt in 2016. 

Medewerkers en vrijwilligers
Irmgard Bomers is zeer te spreken over de inzet van het 
personeel: “Het is leuk om te zien dat directeur en mede-
werkers enthousiast zijn over deze manier van werken: 
samen zaken regelen, ieder vanuit zijn kracht en experti-
se. Deze aanpak werkt ook in de organisatie heel positief. 
De lenigheid van de organisatie heeft me positief verrast. 
Dit uit zich niet alleen tijdens het werk, maar bijvoor-
beeld ook in de grote deelname aan het personeelsfeest, 
door zowel vaste medewerkers als vrijwilligers. Er is echt 
veel animo om mee te bewegen en dat is een groot com-
pliment waard!” 

Organisatie
Bibliotheek Westland is met 23.417 leden en 465.318 be-
zoeken per jaar de meest bezochte openbare instelling 
in het Westland. Hiermee bereikt zij ruim 22% van de 
104.396 Westlanders. Van de volwassen inwoners is 13% 
procent lid van de bibliotheek, voor de jeugd tot 16 jaar 
ligt dit percentage op 65 48%. Gastvrijheid en interesse 
in de wensen en behoeften van de diverse doelgroepen 
wordt hierbij een steeds belangrijker thema.
Sinds 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare  
bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht. Deze wet 
omschrijft de taken van het netwerk van bibliotheken op 
lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Ook Bibliotheek 
Westland maakt onderdeel uit van dit netwerk. Dit 
betekent dat zij gebruikmaakt van wat provinciaal en 
landelijk wordt ontwikkeld én dat zij kennis deelt over 
wat zij zelf ontwikkelt. 

104.985 inwoners 19,9 bezoeken 
per lener

38,8 uitleningen
 per lener

1,6 uitleningen 
per bezoek

465.318 bezoeken

6,9 media per lener

838.174 
uitleningen 

(excl. verlengingen)

uitleningen 
per medium: 5,2

23.147 leners mediacollectie 
161.915

22,6 bezoeken 
per inwoner

lenerpercentage:
22,3%
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Op 1 juli 2015 opent het steunpunt Kwintsheul in 
basisschool De Andreashof als vervanger van de eer-
dere bibliotheekvestiging. Op 23 september verricht 
wethouder Marga de Goeij de officiële opening tijdens 
een feestelijke bijeenkomst.

Opening
De kinderen zijn nadrukkelijk betrokken bij de opening. 
Zo’n 20 kinderen starten met een workshop djembé. Het 
geleerde brengen ze meteen in praktijk: samen stevig 
roffelen bij de openingshandeling! Drie kinderen houden 
het lint én het kussentje met de schaar vast waarmee de 
wethouder het lint doorknipt. De opening is drukbezocht 

en zeer geslaagd. 

Leerlingen en leerkrachten
Maaike Struijk, coördinator 
Steunpunten vertelt: “Het steunpunt 
in Kwintsheul aantrekkelijk en modern 
ingericht en biedt goede mogelijkheden voor 
klassenbezoeken. De school maakt er volop gebruik van: 
tijdens schooluren komen leerlingen en leerkrachten er 
lenen en lezen. Alle leerlingen hebben een abonnement, 
waarmee het aantal jeugdleden iets is gestegen. We 
bieden hen een actuele jeugdcollectie, met fictie voor 
beginnende en gevorderde lezers, informatieve boeken, 
tijdschriften en dvd’s.” 

Algemene openstelling
Daarnaast is de bibliotheek driemaal per week open voor 
het publiek, ook op zaterdagmorgen. Het steunpunt heeft 
ook een actuele collectie romans en bevat een informa-
tieve collectie voor volwassenen. Verder zijn er dvd’s en 
tijdschriften te leen. Leden kunnen niet-aanwezige titels 
gratis reserveren. “Wij zijn trots op onze vrijwilligers, zij 
verzorgen alle dagelijkse handelingen. Zij zijn gastvrouw 
of -heer, ruimen teruggebrachte materialen op en doen 
klantenservicewerkzaamheden.”, aldus Maaike Struijk.
De bibliotheek zal in 2016 de samenwerking met de 
school meer bestendigen. 

Opening steunpunt Kwintsheul
Bibliotheekvestiging blijft



6

Spelen is leerzaam voor jonge kinderen, op sociaal-emo-
tioneel gebied, maar ook om nieuwe woordjes te leren 
en meer taalbegrip te krijgen. Spelen en de bibliotheek 
horen bij elkaar. Joke van Wely van de Speel-o-theek 
in Naaldwijk zoekt daarom contact met Bibliotheek 
Westland. Het resultaat: de Speel-o-theek wordt in 2015 
onderdeel van Bibliotheek Naaldwijk. De zomerperiode 
is goed voor de voorbereidingen en in september is het 
samengaan een feit. Bij de start op 1 september zijn er 40 
leden en op 31 december zijn dat er al 127! Geen wonder 
dat in deze periode maar liefst 1.200 uitleningen worden 
geteld.

Groei
De Speel-o-theek is geopend op alle tijden dat Bibliotheek 
Naaldwijk open is. Dat is een groei van twee à drie keer 
per maand naar zes keer per week. “Voor de elf vrijwilli-
gers van de Speel-o-theek is dit even wennen”, zegt Joke 
van Wely. 

“De meesten werkten twee uur per maand, 
maar met de flink ruimere openingsu-
ren stijgt ook hun inzet. Dat uit zich in 
het gebruik: speelgoed dat voorheen 
weinig werd geleend, loopt nu veel 
beter. Mensen kunnen zelf speel-
goed uitzoeken en via selfservice 
lenen. De vrijwilligers beantwoorden 
vragen, adviseren en 
nemen geleende materialen weer in.” 
Sinds september is er maandelijks een inloopochtend op 
woensdag, telkens aan de hand van een thema: bijvoor-
beeld dieren, bouwen en muziek. Deze inloopochtenden 
worden goed bezocht. 

Welkome aanvulling
Buiten ouders van jonge kinderen vormen ook (oppas)
grootouders een belangrijke doelgroep. Zij hebben vaak 
niet zoveel speelgoed in huis en de Speel-o-theek is dan 
een welkome aanvulling. 

Speel-o-theek 
onderdeel van Bibliotheek Westland
Mooie groei van ledenaantal
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De Speel-o-theek streeft naar 250 leden en minimaal 
4.000 uitleningen in september 2016. 
In het Westland bestaan de bibliotheken uiteraard al 
veel langer dan tien jaar. Toch viert de bibliotheek in 2015 
een jubileum: van de fusie van de vijf organisaties die tot 
2005 afzonderlijk opereerden. Op 5 november is er een 
feest in samenwerking met Plein 12. 

Vind de Gouden Boekenlegger
“Bezoekers kunnen een prijs winnen 

door te speuren naar de 90 Gouden 
Boekenleggers die we hebben ver-
stopt in allerlei boeken”, vertelt 
PR-medewerker Louise van Arkel. 

“Wie er een vindt, is welkom tijdens 
een toepasselijk aangeklede feest-

avond.” Onder het genot van een drankje, 
hapje en muziek, mogen alle gelukkige vinders een mooi 
boek uitkiezen. Dat dit aanslaat, blijkt wel uit reacties als 
“Dank jullie wel voor de feestelijke ontvangst. Het was 
net alsof we zelf jarig waren” en “De kleine man was he-
lemaal onder de indruk en heel blij met zijn nieuwe boek. 
Bedankt!”.
Er is veel aandacht voor de actie op onder meer de 
Facebook-pagina van de bibliotheek. 55 mensen melden 
hun vondst en zijn aanwezig op de feestavond of halen 
later hun prijs af. Daarnaast is er voor nieuwe leden een 
actieabonnement van tien euro per jaar. Hiervan maken 
51 mensen gebruik. 

Samenwerking
Het feestje “Vind de Gouden Boekenlegger” wordt in 
samenwerking met boekhandel Plein 12 in Naaldwijk 
georganiseerd. Ook WestlandTheater De Naald in 

Naaldwijk heeft in 2015 een jubileum. Zij bestaat 30 jaar 
en viert dit met een voorstelling van Roald Dahl. Leden 
van de bibliotheek krijgen korting. Zo zoekt de biblio-
theek bewust de samenwerking met andere partijen. 

Bibliotheek Westland tien jaar
Bibliotheek leden in het zonnetje

De Bibliotheek is al lang niet meer de “uitleenfa-
briek” die zij ooit was. Naast boeken lenen betekent 
de Bibliotheek zoveel meer. Zo stimuleert zij leesple-
zier en taalontwikkeling, wat mensen nodig hebben 
om actief te kunnen meedoen in de maatschappij. 
De Bibliotheek biedt een scala aan activiteiten, voor 
zowel jeugd als volwassenen. Met een gestructu-
reerde aanpak en de inzet van haar expertise kan zij 
het verschil maken voor de mensen in het Westland, 
zoals zij ook in 2015 weer heeft gedaan.

Passie voor lezen

Scholenprogramma voor basisonderwijs
7.700 leerlingen aan de slag met lezen en mediawijsheid

Ook in 2015 biedt Bibliotheek Westland de scholen 
een aanbod van programma’s voor hun leerlingen. 
Belangrijkste doel: kinderen met plezier laten lezen, zodat 
zij dit sneller en beter onder de knie krijgen. Leesplezier 
staat centraal voor de onder- en middenbouw van het 
basisonderwijs. 

Een tweede belangrijke pijler is mediawijsheid, waarop 
meer nadruk ligt in de bovenbouw. Hierbij leren leer-
lingen internet beter te gebruiken en worden zij zich 
bewust van de positieve en negatieve kanten ervan. 
Programmamaker Gonneke Wegner van de bibliotheek 
legt uit: “De leerkrachten kunnen kiezen uit veertien 
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programma’s. De bibliotheek stelt 
het aanbod samen uit wat landelijk 
wordt ontwikkeld, aangevuld met 
eigen varianten en programma’s. 

Ook de evaluatie van 2014 en onze 
gesprekken met leerkrachten vormen 

input om het aanbod nog beter te laten 
aansluiten op hun behoeften en die van de leerlingen. 
Denk bijvoorbeeld aan meer voorleesonderdelen.” 
In totaal plaatsen in 2015 de 35 Westlandse scholen 308 
bestellingen waarmee zij 7.700 leerlingen bereiken.

Woorden koken
Het programma rond de Kinderboekenweek voor groep 
1 en 2 is populair. Leerlingen van maar liefst 71 klassen 
komen op bezoek in de bibliotheek of krijgen op school 
bezoek van een bibliotheekmedewerker. Aan de hand 
van speelse opdrachten rond het thema in 2015 ‘Natuur, 
wetenschap en techniek’ maken kinderen kennis met 

verschillende soorten boeken en hun bijzondere verha-
len. Leesbevordering pur sang! In groep 3 leren nieuwe 
lezertjes lezen met het programma ‘Woorden koken 
met Vos en Haas’. In 54 groepen levert lekker roeren in 
een pan met letters telkens weer verrassende nieuwe 
woorden op. En 600 leerlingen van groep 7/8 delen hun 
ideeën en gedachten in de workshop Cyberpesten.

Met het landelijk concept “De Bibliotheek op school” 
(dBos) krijgen kinderen meer plezier in lezen. Cijfers  
tonen dit aan én dat kinderen daadwerkelijk met een 
beter leesresultaat de basisschool verlaten. Genoeg re-
den voor Bibliotheek Westland om met dit concept de 
samenwerking met het onderwijs te versterken. Drie 
Westlandse scholen werken er nu mee en in 2016 zal deze 
samenwerking worden uitgebreid en verdiept.

Afstemmen op de vraag
De eerste school, in De Lier, startte in 2014 en in 2015 
volgen twee scholen in Monster. Mediacoach Carla van 
Ginneken schetst de achtergrond: “De bibliotheek biedt 
al jaarlijks een aanbod van programma’s waarop scho-

len kunnen intekenen. “De Bibliotheek op 
school” gaat verder: de samenwerking 

is structureler, gestoeld op bouwste-
nen die landelijk zijn uitgewerkt. De 
nadruk ligt meer op de vraag en op 
maatwerk.. De Monitor, waarmee 

de effecten worden bijgehouden, 
levert hiervoor ook input. De scholen 

beschikken bovendien over een actuele collectie binnen 
hun eigen muren.” Daarnaast koppelt de bibliotheek de 
leerkrachten aan landelijk ontwikkelde trainingen dit 
krijgt z’n vervolg in 2016.

Professioneel en structureel
De scholen halen met dBos meer kennis in huis. 
Professionals van Bibliotheek Westland ondersteunen 
de scholen  met beleid en uitvoering met betrekking tot 
het ontwikkelen van leesplezier. Carla van Ginneken: 
“Het programma bestaat uit een intensieve samenwer-
king tussen leesconsulenten van de bibliotheek met het 
onderwijs. Onze ambitie is om stapsgewijs meer scholen 
aan te sluiten, zodat de kinderen in het Westland een  
betere taalvaardigheid ontwikkelen”. 

De Bibliotheek op school
Structureel werken aan leesplezier
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Voorleesvisite is letterlijk op te vatten: vrijwilligers van 
Bibliotheek Westland lezen wekelijks een uur voor bij een 
gezin thuis. Zo komen niet alleen kinderen tussen twee 
en tien jaar in aanraking met boeken, verhalen en taal, 
maar ook hun ouders. Voor hen een stimulans om ook 
zelf meer voor te lezen. De voorleesvisite wordt mede 
gedragen door het Westlands fonds Loswal de Bonnen, 
Gemeente Westland, het Oranjefonds en diverse ande-
re fondsen. Vanwege haar 30-jarig jubileum draagt ook 
Rotary Polanen financieel bij, waardoor de bibliotheek 
onder meer extra speel-leermaterialen kan aanschaffen.
Emotionele band
Na de start in september 2014 bezoeken de vrijwilligers in 
2015 wekelijks zo’n 30 gezinnen met in totaal 41 kinderen, 
minimaal twintig weken lang. “In deze setting ontstaat 
er gemakkelijk een emotionele band tussen voorlezer en 
gezin. Het zijn vaak allochtone gezinnen uit allerlei cultu-
ren. Soms schuiven ook buurkinderen aan. Niet alleen de 
kinderen genieten ervan, ook de vrijwilligers vinden het 
waardevol. Eén van hen omschrijft het als “elke keer een 

uurtje met vakantie naar een ander land”. Het mes snijdt 
aan twee kanten: in het gezin groeit het plezier in lezen 
en gaan de kinderen vooruit in hun taalontwikkeling, 
en tegelijkertijd groeit het netwerk van mensen die met  
elkaar – via de bibliotheek – verbonden raken.”

Taalhuis
In 2015 werkt de bibliotheek verder aan het projectplan 
voor de start van het Taalhuis in 2016. De voorleesvisite 
wordt hiervan een onderdeel. Eind 2015 is besloten om in 
januari 2016 te gaan starten met de ontwikkeling van het 
Taalhuis Westland.

Voorleesvisite
Waardevol bezoek rond taal

ZomerLeesBingo maakt tijdens de vakantie lezen voor 
alle leerlingen van de basisschool extra leuk. En dat is 
nodig, want onderzoek wijst uit dat kinderen die twee 
maanden niet lezen, één à twee (AVI )niveaus terugval-
len. Daarom krijgen kinderen in Bibliotheek Westland in 
juli en augustus bijzondere bingokaarten mee. Nu gaat 
het niet om cijfers maar om zestien fijne leesopdrachten: 
Lees een boek onder een boom, lees samen met je vader 
een stripboek en lees je huisdier voor, om er een paar te 
noemen. Elke voltooide opdracht levert een stempel op 
de kaart en elke volle kaart een cadeautje.

Vrijkaartjes en cadeautjes
Twee maanden lang stromen de enthousiaste reacties 
binnen op de vele leesactiviteiten. Bijvoorbeeld kinderen 
“cool” lezend met hun voeten in een bak water onder 
een boom, vaders en zonen samen aan de Donald Duck, 
honden als aandachtige toehoorders van hun kleine 
voorlezende baasje. Ouders en kinderen genieten en 
komen dat enthousiast vertellen met foto’s als bewijs. 
Ruim 120 cadeautjes vinden hun weg naar de lezers.  

De eerste 25 kinderen met een volle kaart krijgen een extra 
mooie prijs: door samenwerking met WestlandTheater 
De Naald worden zij verrast met vrijkaartjes voor een 
film naar keuze! Er hebben deze zomer maar liefst 258 
kinderen deelgenomen aan het programma.

ZomerLeesBingo
Maakt van lezen een spel
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De landelijke Kinderboekenweek is de belangrijkste 
“week” van tien dagen in het jaar. Al meer dan 50 jaar 
staat dan in Nederland het kinderboek centraal. Gouden 
en zilveren griffels en penselen worden uitgereikt aan de 
makers van het beste kinderboek van het afgelopen jaar, 
de mooiste kinderboekenillustraties, het interessant-
ste informatieve boek. En alle vlag-en-wimpelboeken 
worden door een deskundige jury vereerd met eeuwige 
roem.

Jaarlijks feest
Alle boekwinkels, bibliotheken en scholen vieren dit 
jaarlijkse feest mee. Met telkens een ander thema om 
verschillende boeken en verhalen onder de aandacht te 
brengen en feestelijkheden aan op te hangen. In 2015 
staat de week in het teken van ‘Natuur, wetenschap 
en techniek’. Raar maar waar, is het motto. Bibliotheek 
Westland maakt er ook dit jaar een compleet festival van 
met veel activiteiten in ‘s Gravenzande. Alle kinderen van 
vier tot tien jaar zijn welkom. 

Volautomatische afwasborstel
Met 350 kaarten is het Kinderboekenweek Feest op 
woensdagmiddag 7 oktober compleet uitverkocht. 
Maar er is veel meer te doen en er komen in totaal 1.000  

bezoekers af op alle activiteiten in die week Zo zien de 
kinderen een 3D-printer aan het werk, hoe een drone 
vliegt én tegelijkertijd filmt, en maken zij hun eigen vol-
automatische afwasborstel. Professoren geven theatrale 
kindercolleges en natuurlijk kunnen de kinderen kennis-
maken met een echte schrijver. Kortom, er is voor elk kind 
iets te zien, doen en beleven. De reacties zijn dan ook en-
thousiast én gevarieerd: “Wow, ik wist niet dat je dat kan 
maken. Ik wil ook een 3D-printer!”, “Ik ben volwassen, 
maar vind het heel leuk om eindelijk van dichtbij mee te 
maken hoe een 3D-printer werkt” en “Ik word later ook 
professor, dan kan ik ook heel veel rook maken!”

Kinderboekenfestival
Natuur, wetenschap en techniek voor kinderen

Bibliotheek Westland ondersteunt de blijvende 
ontwikkeling van alle Westlanders door samen met 
haar partners een educatief programma aan te 
bieden. Wekelijks zijn er activiteiten die jeugd en 
volwassenen helpen met hun zelfontplooiing, met 
name bij het gebruik van digitale media. Hiermee 
leren Westlanders beter hun weg te vinden in de di-
gitale wereld, kunnen zij beter (digitaal) zakendoen 
met instanties en redden zij zich beter op het terrein 
van gezondheid, financiën en psychisch welzijn.

Passie voor educatie en persoonlijke ontwikkeling
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Voor kinderen en jongeren van zeven tot zeventien jaar 
biedt Bibliotheek Westland sinds september maandelijks 
een workshop CoderDojo. Dit Ierse concept is wereldwijd 
verspreid. Doel is om zoveel mogelijk kinderen (gratis) te 
laten kennismaken met programmeren. Met deze kennis 
leggen zij een basis voor de beroepen van de toekomst, 
waarvan 25 procent nu nog niet bestaat. Zo speelt ook de 
bibliotheek in op de 21-st century-skills. 

Drukbezocht
Vrijwilligers – meestal met een pro-

grammeerachtergrond – verzorgen 
de begeleiding. Medewerker team 
Educatie Suzanne Hoogeveen vat 
samen: “Sinds september 2015 tellen 

de bijeenkomsten ruim 30 mensen 
per bijeenkomst; twintig kinderen plus 

ouders en mentoren. De meeste kinderen zijn rond de 
tien jaar en er zijn iets meer jongens dan meisjes. Elke 
bijeenkomst behandelt een thema, bijvoorbeeld HTML, 
Python, Tinkercat en de 3D-printer, waarmee kinderen 
direct resultaat kunnen zien. Daarnaast is er een open 
CoderDojo waarin deelnemers vragen kunnen stellen 
over hun eigen projecten. Denk bijvoorbeeld aan web-
sites bouwen en games of apps maken. De mentoren 

helpen de kinderen zodat ze zelf verder kunnen. De 
CoderDojo-community stelt werkbladen beschikbaar, 
waarmee kinderen het programma kunnen doorlopen. 
Er zijn stap-voor-stapopdrachten, die de een graag let-
terlijk volgt, terwijl de ander liever zelf experimenteert.” 

Voor elk kind
Bibliotheek Westland verzamelt laptops, zodat ook kin-
deren kunnen deelnemen die zelf geen laptop hebben. 
Kinderen die nog niet goed kunnen lezen, kunnen aan 
de gang met ScratchJR, dat visueel is opgezet. De deelne-
mers werken hard aan hun eigen projecten. Wie dat wil, 
presenteert aan het eind zijn project aan de andere deel-
nemers. Dat werkt heel inspirerend. “Dit is wat ik altijd 
al zocht”, is een van de enthousiaste reacties. Ook ouders 
voelen zich enorm aangesproken, sommigen noemen 
het zelfs “een soort magie”. 

Wegens groot succes heeft Bibliotheek Westland de 
ambitie uitgesproken om in 2016 haar programma uit 
te breiden, zowel in de bibliotheek alsook op scholen. 
Verder is de bibliotheek actief op zoek naar partners, bij-
voorbeeld bedrijven die materialen kunnen sponsoren, 
maar ook inhoudelijk willen samenwerken bij het maken 
van apps of met een spreker rond een thema. 

Workshops CoderDojo
Voorbereiden op toekomstige beroepen
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De bibliotheek biedt verschillende activiteiten aan om 
volwassenen beter te leren omgaan met digitale ap-
paraten en toepassingen. Sinds zo’n twee jaar helpen 
mediacoaches van Bibliotheek Westland mensen bij het 
werken met tablets en e-readers. In 2015 is het aanbod 
verder uitgebouwd.

Workshops Tablets
“De workshop Tablets is een vervolg op voorlichting die 
de bibliotheek eerder gaf bij de aanschaf van deze appa-
raten”, vertelt Carla van Ginneken. “In 2015 zijn bezoekers 
welkom bij tien workshops die maandelijks plaatsvin-
den. De workshops zijn praktisch van aard, gebaseerd op 
de behoeften van de bezoekers en de inhoud passen we 
gaandeweg aan, aan hun wensen.” 

Druk bezocht
De avonden zijn altijd druk bezocht. Sinds de zomer zijn 
er twee niveaus. Voor absolute beginners behandelen de 
mediacoaches de basisbegrippen en handelingen, zoals 
wifi-verbinding maken en apps downloaden en openen. 
Voor halfgevorderden gaat het om onder meer accounts 
en mapjes aanmaken, inloggen, en foto’s maken, organi-
seren en bewerken. In 2015 hebben er totaal 153 mensen 
deel genomen aan de tablet- avonden. De reacties zijn 

heel positief, Dat maakt de avonden bevredigend: de 
meeste deelnemers leren veel nieuwe dingen en gaan te-
vreden naar huis. Naast de eigen workshops faciliteert de 
bibliotheek meerdaagse cursussen van SeniorWeb door 
ruimte en apparatuur beschikbaar te stellen. Ook ver-
wijst zij mensen door naar deze cursussen. Er hebben in 
2015 ruim 330 mensen deelgenomen aan deze cursussen 
in de bibliotheek.

Spreekuur e-books
Elke maand is er in de Bibliotheek Naaldwijk een vrij 
toegankelijk inloopspreekuur over e-books en e-readers, 
met meestal vijf tot tien bezoekers. Opvallend is dat 
bezoekers elkaar inspireren en adviseren omtrent de ge-
lezen e-books. 

Medewerkers
In 2015 krijgen ook 35 medewerkers van Bibliotheek 
Westland een workshop Digitale vaardigheden. Voor elke 
vestiging is er een e-reader waarmee zij kunnen ervaren 
welke lastige situaties klanten tegenkomen. Met deze er-
varing kunnen zij bezoekers nog beter helpen.

Workshops Tablets en spreekuur E-books
Mediawijsheid voor volwassenen
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Sinds september 2014 wordt het cursusaanbod over van 
Volksuniversiteit De Spin in De Lier aangeboden door 
Bibliotheek Westland. Ook in 2015 wordt volop gebruik-
gemaakt van het gebouw de Viermaster in De Lier. Om 
zich verder te ontplooien kunnen mensen kiezen uit 
zeventien activiteiten, zoals bijvoorbeeld yoga, talen 
(Engels, Spaans, Chinees, Russisch) en keramiek. De cur-
sussen bestaan uit meerdere bijeenkomsten. In 2015 zijn 
er 248 inschrijvingen op deze cursussen.

Nieuwe kaders
In 2015 start de bibliotheek met het evalueren van de cur-
sussen en overige activiteiten om deze nog beter te laten 
aansluiten op de wensen en behoeften van de bezoekers 
binnen haar drie strategische programmalijnen.  

Cursussen 
Breed aanbod aan meerdaagse cursussen

Alle mensen en organisaties in het Westland wor-
den nadrukkelijk uitgenodigd om het platform te 
benutten dat Bibliotheek Westland biedt om kennis 
te delen. “Samen doen” is immers een belangrijk 
begrip in het Westland. De bibliotheek brengt zo 
groepen samen op basis van gedeelde interesses, 
waarmee mensen hun netwerk kunnen uitbreiden 
en elkaar kunnen steunen en adviseren. 

Kennis delen en elkaar inspireren
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Op 19 november zitten er opvallend veel mannen in 
Bibliotheek Wateringen. Zij komen af op auteur en voor-
malig Tour de France-verslaggever Bert Wagendorp die 
komt vertellen over zijn boek Ventoux. Wielrennen zit 
veel Westlanders in het bloed. Een logische keus voor een 
van de twaalf schrijversavonden die de bibliotheek in 
2015 met veel enthousiasme organiseert. 

Aanstekelijk
Interviewer Karin Zegveld van Bibliotheek Westland be-
reidt zich goed voor: “Ik lees natuurlijk het boek en bekijk 
de film, en ik lees interviews en andere informatie over 

Wagendorp. De bijeenkomst wordt heel 
goed ontvangen. De bevlogenheid 

waarmee Wagendorp de vragen 
beantwoordt en fragmenten voor-
leest, werkt heel aanstekelijk. Het 
gaat niet alleen over wielrennen, 

maar ook over zijn schrijverschap, 
het script van de film en de acteurs.” 

In de pauze kunnen bezoekers zijn boek 
kopen bij de lokale boekhandel die ook aanwezig is. 
Wagendorp signeert en neemt ruim de tijd om een pra-
tje te maken met de bezoekers, ook na afloop. Ook dit kan 
het publiek waarderen.
WestlandTheater De Naald in Naaldwijk brengt in de-
zelfde periode een voorstelling over Ventoux. Theater en 
bibliotheek organiseren een gekoppelde verkoop voor 
beide activiteiten. 
Buiten de gebruikelijke publiciteit schrijft Bibliotheek 
Westland in dit geval ook groepen wielrenners aan om 
de bijeenkomst te promoten. De regionale internet-tv 
RITV brengt regelmatig korte items over de bibliotheek, 

en zo ook over deze avond. 
De overige sprekers en schrijvers die in 2015 een bezoek 
brachten aan Bibliotheek Westland zijn onder andere 
Abdelkader Benali, Bram Bakker, Bas Haring, Daniëlle van 
der Stap, William Cortvriendt, ds Piet Schelling, Maarten 
van Herwerden, Gerhard ten Hoopen, Esther van den 
Berg en Liza Sips. Totaal bezochten zo’n 415 mensen deze 
bijeenkomsten. 

Schrijversavond in Wateringen
Bert Wagendorp: Ventoux
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Walk & Talk is een landelijk concept waarmee de biblio-
theek werkzoekenden een podium biedt om: met elkaar 
in contact te komen en van elkaar te leren. Veel mensen 
waarderen de opzet van ervaringen delen, verbindingen 
leggen en kennis halen in een prettige, neutrale setting. 
In 2015 is Bibliotheek Westland gestart met dit nieuwe 
concept en zijn er vier Walk & Talk-bijeenkomsten in de 
Bibliotheek Naaldwijk. Gemiddeld Bezoeken zo’n 25 men-
sen deze workshop.

Beter solliciteren
Werkzoekenden gaan niet alleen met elkaar in gesprek, 
maar worden ook door sprekers verder geholpen bij 
het solliciteren. Zo nodigt de bibliotheek bijvoorbeeld 
iemand uit van een uitzendbureau, een lokale onderne-

mer of een zzp’er die een loopbaantraining verzorgt. De 
deelnemers krijgen handvatten om beter beslagen ten 
ijs te komen in de sollicitatieprocedure Er is praktische 
hulp, bijvoorbeeld om een goed CV op te stellen en advies 
over een goede opstelling tijdens het gesprek. Ook wordt 
gekeken naar instrumenten als LinkedIn. 

Walk & Talk in Naaldwijk
Levende sollicitatiegids

Elkaar versterken door samenwerken
Podium Westland is een mooi voorbeeld van samen-
werking met verschillende partners. In 2015 is een 
programma neergezet samen met de culturele partners 
maar ook met Lentiz Onderwijsgroep. Het gevarieer-
de programma en de opening van de Speel-o-theek op 
dezelfde dag zorgde voor 1500 bezoekers in Bibliotheek 
Naaldwijk. 
Met WestlandTheater De Naald, het Westlands Museum 
en Cultuurweb Westland is een prachtige tentoonstel-
ling met Westlandse Natuurfoto’s mogelijk gemaakt.
Samen met Cultuurweb Westland, Schrijvers tussen de 
kassen en WestlandTheater De Naald wordt gewerkt aan 

de voorbereidingen van de verkiezing van Westlandse 
Streekdichter.
Met Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk, Stichting Lezen 
en Schrijven en de Gemeente Westland zijn de voorbe-
reidingen voor Taalhuis Westland opgestart. Met Vitis 
Welzijn zijn er gesprekken over gezamenlijke huisvesting 
in bepaalde kernen.
Kinderdagverblijven in het Westland zijn benaderd om 
het landelijk ontwikkelde “BoekStart programma” in 
de kinderdagverblijven te implementeren, in 2016 wor-
den de eerste stappen gezet om deze samenwerking te 
realiseren. 
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De tien vestigingen van Bibliotheek Westland zijn  
verdeeld over drie dienstverleningsniveaus: 

●  Drie A-bibliotheken (in ’s-Gravenzande, Naaldwijk en 
Wateringen,) in de grote kernen met een brede col-
lectie voor het algemene publiek en daarnaast een 
collectie met specialistische uitgaven rond gezond-
heidszorg, opvoeding en educatie, computers en bij-
voorbeeld hot items als mindfulness. 

●  Twee B-bibliotheken (in De Lier en Monster) met een 
algemene collectie voor volwassenen en jeugd. 

●  Vijf C-bibliotheken (in Heenweg, Honselersdijk, 
Kwintsheul, Maasdijk en Poeldijk) met een collectie 
voor kinderen van nul tot twaalf jaar, voor hun bege-
leiders en voor niet-mobiele senioren. Dit zijn actuele 
romans en een kleine collectie reisboeken, kookboe-
ken, boeken over opvoeding en dergelijke. Verder 
staan er in deze vestigingen wisselcollecties met on-
der meer grootletterboeken, luisterboeken en dvd’s. 

Alle vestigingen hebben een top-titelaanbod: een  
actuele collectie met bestsellers. Het gaat daarnaast 
ook om titels die in het nieuws zijn, bijvoorbeeld in De 
Wereld Draait Door. Kranten en tijdschriften zijn overal  
aanwezig, variërend van zo’n 10 tot 60 titels per vestiging. 

Speciale collecties
Bibliotheek Westland biedt in een aantal vestigingen een 
gespecialiseerde collectie aan, waarvan de eerste drie 
zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven:
●  Makkelijk Lezen Punt, voor kinderen tot twaalf jaar 

(vijf locaties)
●  4You!, voor lezers van twaalf tot vijftien jaar 
 (twee locaties)
●  Lees en Schrijf!, voor volwassenen (drie locaties)
●  Inburgeringspunt, voor nieuwkomers (twee locaties)
●  BoekStart, voor kinderen van nul tot twee jaar 
 (negen locaties)
●  Young Adult, voor jongeren vanaf vijftien jaar 
 (vijf locaties)
●  Canon van de Nederlandse geschiedenis voor de 

jeugd (in Bibliotheek Naaldwijk staat het complete 
aanbod)

●  Westlandse Pronkkast in Bibliotheek ‘s-Gravenzande, 
schriftelijke informatie over het Westland en alle 

 titels van Westlandse schrijvers (bijna 1.000 titels); 
met een multitouch-tafel met beeldmateriaal over het  
Westland. De Pronkkast is een samenwerking met het 
Historisch Archief en het Westlands Museum.

Voor iedereen
De totale collectie Westland is voor alle Westlanders. 
Alle leden kunnen hieruit gratis media reserveren. De 
bestelde titels worden twee maal per week in de kernen 
afgeleverd. Voor verreweg de meeste leden is dit een goe-
de frequentie. Op de website van de bibliotheek kunnen 
leden de collectie raadplegen, aanwinsten bekijken, zien 
wat zij hebben geleend en titels reserveren. 

Collectie: het bezit
Breed, actueel en dicht bij de mensen
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Er gebeurt veel in 2015, ook op collectiegebied. 
Collectiespecialist Elly Peters van Bibliotheek Westland 
vat het kort samen. Bibliotheek Westland:
●	 Schaft 17.500 boeken aan voor alle vestigingen plus 

2.500 audiovisuele materialen, voornamelijk dvd’s, 
waarbij vooral tv-series populair zijn.

●	 Leent bijna 840.000 media uit. Westland volgt de 
landelijke trend van een dalend aantal uitleningen 
in het volwassen segment. Bij de jeugd wordt dit 
steeds meer gecompenseerd door een stijgend aan-
tal uitleningen via de Bibliotheek op school, 2015 na-
melijk 13.000 uitleningen. 

 We zien dat retailplaatsing een positief effect heeft 
op de uitleenaantallen.

●	 Legt in het aanschafbeleid de nadruk op de jeugd- 
collectie. 

●	 Besteedt een deel van het collectiebudget aan voor-
leesboeken die vrijwilligers meenemen tijdens hun 
wekelijkse Voorleesvisite, zie ook pagina 10.

●	 Vult de collecties in de uitleenpunten in zes zorgin-
stellingen aan met wisselcollecties. Dit zijn voor-
namelijk groot letterboeken. In 2015 komen daar 

25 extra titels bij: onder meer 
fotomateriaal, boeken over het 
koningshuis en Westlandse boe-
ken, aansluitend bij de activitei-
ten van de zorginstellingen.

●	 Versterkt het contact tussen medewerkers in de 
frontoffice en de backoffice. In de frontoffice komen  
vragen van het publiek binnen naar bepaalde boe-
ken en andere publicaties. Van het budget voor de 
wekelijkse aanschaf wordt een deel apart gehouden 
om deze vragen te honoreren. Zo wordt er in 2015 ook 
direct ingespeeld op de wens van leden om ook ande-
re tijdschriften aan de collectie toe te voegen. 

●	 Speelt in op de klantbehoefte aan actuele uitgaven 
en zorgt dat titels eerder in huis zijn. Dit is nog niet 
zo snel als in de winkel, het gaat al een flink stuk 
sneller dan voorheen. 

●	 Bereidt de landelijke e-bookcampagne van januari 
2016 voor om ook het digitaal lezen te stimuleren.

●	 Schaft collecties aan voor twee nieuwe locaties van 
de “Bibliotheek op school” (dBos).

Collectie: activiteiten
Een actief jaar
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In Bibliotheek Westland werken 40 medewerkers, 
verdeeld over 17 formatieplaatsen en daarnaast 120 vrij-
willigers. Na de ingrijpende reorganisatie waarbij vijf 
organisaties fuseerden tot basisbibliotheek en een recen-
te reorganisatie in 2014 zijn de medewerkers inmiddels 
gewend aan het gegeven dat verandering hoort bij het 
doorontwikkelen van de bibliotheek. Opvallend is de 
enorme betrokkenheid van zowel medewerkers als vrij-
willigers bij de organisatie. 
“De veranderingsbereidheid binnen de organisatie is 
groot”, zegt directeur Renske van Kooij. “De medewer-
kers denken actief mee, beseffen dat de veranderingen 
in de maatschappij snel gaan en tonen dat zij de schou-
ders eronder willen zetten om hierin mee te gaan.” Dit 
uit zich ook in het verzuimpercentage, dat met 1,6 ruim 
onder het landelijk gemiddelde van 3,7 ligt. 

Opleidingen
Bibliotheek Westland is eerder al aan de slag gegaan 
met het Sterrenprogramma, een opleidingsprogramma 
voor persoonlijke ontwikkeling waarbij medewerkers uit 
het aanbod kiezen en hiermee een vastgesteld aantal 
sterren per jaar behalen. In het eerste halfjaar van 2015 
volgen de medewerkers cursussen uit dit programma. In 
het tweede halfjaar kiest de nieuwe directeur ervoor om 
het Sterrenprogramma niet meer geheel uit te voeren en 
eerst een AEM-Cube te houden, in samenwerking met 
provinciale ondersteuningsinstelling ProBiblio: “Hierbij 

wordt een dwarsdoorsnede gemaakt 
van de organisatie om de talenten 
van medewerkers in kaart te bren-
gen. Zij beantwoorden vragen die 
helder maken waarin hun kracht 
ligt. Wij voeren persoonlijke gesprekken en teamge-
sprekken over hoe zij kunnen bijdragen aan de nieuwe 
koers van de organisatie.” 
In de tussentijd volgen medewerkers wel inhoudelijke 
opleidingen, waarbij inzicht in de collecties een belang-
rijk thema is. De individuele en teamgesprekken gaan 
door in 2016. Op basis hiervan maakt de bibliotheek 
nieuwe opleidingsplannen die aansluiten op de wensen 
en verwachtingen van de medewerkers, de organisatie 
en de nieuwe ambities die met elkaar geformuleerd zijn. 

Verloop
In 2015 verlaten twee medewerkers de organisatie, onder 
wie de directeur. Er komen twee medewerkers nieuw in 
dienst: de directeur en een invalkracht. 

Vrijwilligers
Bibliotheek Westland wordt mede gedragen door vrijwil-
ligers. “Zonder hun inzet zou de bibliotheek niet kunnen 
draaien”, vertelt Renske van Kooij. “De vier steunpunten 
worden zelfs helemaal door vrijwilligers gerund. En daar 
ben ik trots op!” 

Medewerkers en vrijwilligers
Competenties, opleidingen en werving
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In 2015 start de bibliotheek met het ontwikkelen van een 
vernieuwd vrijwilligersbeleid. Vanwege de belangrijke 
rol van vrijwilligers, is het nodig om goed te kijken naar 
het competentiebeleid en hoe dit in te voeren in de orga-
nisatie. Ook bij vrijwilligers is een goed aannamebeleid 
belangrijk. Zij worden nog te veel gezien als aparte groep 
en medewerkers vinden het lastig om de vrijwilligers aan 
te spreken, “zij werken tenslotte in hun vrije tijd”. De vrij-
willigers zien dat zelf overigens anders: hun werk is dan 
wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De bibliotheek werkt 
eraan om hen op een goede manier te laten integreren 
in de organisatie. In het plan dat de bibliotheek hiervoor 
opstelt, ligt straks vast welke competenties nodig zijn en 
hoe je elkaar optimaal kunt versterken.

Medewerkers onderzoek
In het voorjaar van 2015 is een onderzoek onder de me-
dewerkers van de bibliotheek uitgevoerd. Het onderzoek 
is kwantitatief opgezet en is uitgevoerd door Probiblio 
waardoor op diverse vragen ook benchmarking mo-
gelijk is. In het onderzoek is in het bijzonder aandacht 
besteed aan de organisatiestructuur het werken met 
vrijwilligers en de communicatie in de organisatie. In 
het derde kwartaal zijn de resultaten gepresenteerd aan 
de medewerkers. Op basis van de uitkomsten is er een 
plan opgesteld. Tevens zijn de eerste verbeterpunten, 
de quickwins, al direct ingevoerd. Zo is er een “Biebbox” 
ingevoerd waarbij personeelsleden hun ideeën kwijt 
kunnen en wordt hierover structureel gerapporteerd, 
middels een interne nieuwsbrief die elk kwartaal wordt 
verstuurd. Er is gevraagd om meer helderheid over de 
omgang met vrijwilligers. Er is gestart met het actuali-
seren van het vrijwilligersbeleid en zullen de wensen 
meegenomen worden in het nieuwe opleidingsplan.

Arbeidsomstandigheden
Arbo zaken kregen ook het afgelopen jaar veel aandacht, 
zo is er een uitgebreid RI&E onderzoek uitgevoerd en 
zijn er weer diverse medewerkers opgeleid tot BHV’er. 
De aanbevelingen uit het RI&E onderzoek zullen in 2016 
worden opgenomen in een plan van aanpak en er zal ge-
start worden met de uitvoering hiervan. 

Personeelsvertegenwoordiging
Er is dit jaar 6 keer met de personeelsvertegenwoordi-
ging overleg geweest. De personeelsvertegenwoordiging 
bestaat uit: Diana Slabbekoorn (voorzitter), Roel Hoving, 
Carla van Ginneken en Louise van Arkel. 
“Het is prettig te merken dat er een goede sfeer heerst 

binnen de organisatie en dat de collegialiteit heel groot 
is”, aldus Diana Slabbekoorn “Er is veerkrachtig gerea-
geerd op de directiewisseling.”
De personeelsvertegenwoordiging heeft in 2015 actief 
bijgedragen aan de werving van de nieuwe directeur. Uit 
de binnengekomen reacties op de vacature is er een se-
lectie gemaakt en zijn kandidaten uitgenodigd voor een 
gesprek. Deze sollicitatiegesprekken zijn samen met le-
den van het Management Team en de Raad van Toezicht 
gevoerd. De personeelsvertegenwoordiging heeft vervol-
gens haar voorkeurs kandidaat aangegeven.
Verder is de personeelsvertegenwoordiging actief 
betrokken bij de stappen die gezet worden 
binnen de ontwikkeling van het strate-
gisch plan. “Er zijn tijdens verschillende 
personeelsbijeenkomsten al groepjes 
aan het werk gezet met onderwerpen 
uit het strategisch plan.” zegt Diana 
Slabbekoorn “Het vergroot de be-
trokkenheid van het personeel en er 
komen soms heel verfrissende ideeën uit.” 
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Communicatie en internet
Zichtbaarheid vergroten en activiteiten promoten

Essentieel in de communicatie van Bibliotheek Westland 
is om uit te dragen waar zij voor staat en wat zij voor de 
Westlanders kan betekenen. Kortom, wie we zijn en wat 
we doen. 
De bibliotheek zet hiervoor onder meer als middelen in: 
de eigen website, nieuwsbrief en sociale media kanalen 
en zij benadert regelmatig de pers. Vaak gaat dit over 
activiteiten, met een tweeledig doel: enerzijds promotie 
voor de activiteit en bezoekers trekken en anderzijds aan 
álle Westlanders laten weten dat de bibliotheek er is en 
wat zij doet. 

Groot bereik
De nieuwsbrief van de bibliotheek gaat maandelijks naar 
10.483 abonnees en heeft hiermee een groot bereik. Dit 
laatste geldt ook voor de website, met 56.692 unieke 
bezoekers in 2015. Het aantal sessies is 146.944, dus be-
zoekers bekijken de website gemiddeld zo’n drie keer. 
Daarnaast staat de bibliotheek gemiddeld twee keer per 
week in de krant, waarvan één keer per week in het AD 
Westland. Er zijn afspraken gemaakt met Groot Westland 
en er verschijnt tweewekelijks een achtergrondartikel in 
de krant waarvoor de bibliotheek zelf de onderwerpen 
aandraagt. Deze artikelen gaan over dienstverlening, 
activiteiten, maar bijvoorbeeld ook over een medewerker 
van de bibliotheek. Dat geeft de bibliotheek een gezicht. 
Dit gebeurt sinds het derde kwartaal van 2015. 
Nieuw zijn dit jaar ook de artikelen in WestlandToen, een 
tweewekelijkse krant met ‘nieuws van toen’. Elke maand 
verschijnt hierin een artikel van Bibliotheek Westland 
met als onderwerp de geschiedenis, een ‘bruggetje’ tus-
sen de situatie toen en nu.

Sociale media
De bibliotheek zet ook actief sociale media in, waaron-
der Twitter en Facebook, bij leuke en gedenkwaardige 
gebeurtenissen in de bibliotheek, om tevredenheid van 
klanten onder de aandacht te brengen, en om te ver-
wijzen naar wat er te doen is in de bibliotheek, zoals 
tentoonstellingen, cursussen en bijeenkomsten. Door 
vier à vijf medewerkers verantwoordelijk te maken voor 
de inzet van sociale media blijft de tijdsbesteding per 
persoon niet alleen binnen de perken, maar ontstaat ook 
meer spreiding in onderwerpen. Het afgelopen jaar zijn 
de Facebook-likes gestegen van 250 naar 380. Dat is met 
name te danken aan de ‘Vind de Goudenboekenlegger’ 
actie in het kader van het 10-jarig bestaan van Bibliotheek 
Westland. De mensen die een boekenlegger vonden 
moesten hun foto posten en dat genereerde veel traffic 
op Facebook. Op Twitter wordt de bibliotheek inmid-
dels door ruim 1100 mensen gevolgd. De berichten op 
Facebook worden gemiddeld 6 x per week geplaatst en 
op Twitter wordt 28% van de tweets geretweet. 
In oktober is een Online Presence Onderzoek uitgevoerd 
door ProBiblio met onder andere een Social Media Scan 
om de inzet van sociale media verder te verbeteren. De 
‘quick wins’ die hieruit naar voren kwamen zijn inmiddels 
uitgevoerd. Ook is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd 
door Ruigrok NetPanel naar de gebruiksvriendelijkheid 
van de website van Bibliotheek Westland. Hiertoe zijn 
interviews uitgevoerd en met de aanbevelingen van dit 
onderzoek wordt de site verder verbeterd.
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In het verslagjaar zijn er geen grote veranderingen op 
ICT-gebied. Vanwege de directiewisseling is een aantal 
beslissingen iets vooruitgeschoven. Uiteraard voert de 
bibliotheek wel het reguliere beheer uit. Verder wordt 
een flink aantal zaken voorbereid voor invoering in 2016. 

ICT-specialist Kees van den Boogert benoemt de belang-
rijkste onderwerpen in 2015: 
●  In juli sluit basisschool De Andreashof in Kwintsheul 

aan op het automatiseringssysteem van de biblio-
theek met een selfservice-module inclusief school-
Wise op een zogenoemde All-in-One PC. Dit betreft 
het steunpunt dat de eerdere bibliotheekvestiging 
vervangt. Zie ook pagina 6.

●   Steunpunt Maasdijk krijgt een wifi-voorziening.
●   De bibliotheek geeft in de publiciteitsuitingen rui-

me aandacht aan de app Bibliotheek Wise voor tablet 
en smartphone, gratis te downloaden voor Apple en 
Android. Hiermee kunnen klanten extra gemakkelijk 
hun gegevens bekijken en aanpassen, titels reserve-
ren en verlengen. Daarnaast maakt de app het voor 
leden mogelijk om, als extra service, desgewenst drie 
dagen voor de deadline een attendering te ontvan-
gen voor in te leveren materialen. 

●  Twee basisscholen in Monster en 
een basisschool in Wateringen en 
in Kwintsheul sluiten aan op het 
automatiseringssysteem school-
Wise. Dit maakt deel uit van de 
gefaseerde aansluiting van alle scholen in het West-
land op de Bibliotheek op school. Zie ook pagina 6. 

●  De bibliotheek onderzoekt uitbreiding van de  
wifi-faciliteiten in de vijf grootste vestigingen, in 
2016. Hetzelfde geldt voor uitbreiding van de data-
lijnen. Educatieve bijeenkomsten en activiteiten vor-
men een speerpunt in het beleid en hiervoor is het 
nodig om ook de technische faciliteiten uit te brei-
den. 

●  Een omvangrijk project is de invoering van RFID- 
passen, half januari 2016. Het gaat om zo’n 23.000 
passen. Dit vergt in 2015 de nodige voorbereiding. 
De omzetting naar de RFID-passen verloopt goed en, 
vanwege provinciale subsidie, tegen minimale kos-
ten. Bibliotheek Westland draait stevig mee in deze 
landelijke ontwikkeling die voor de klant vooral ge-
mak betekent. 

ICT
Voorbereiden op bredere faciliteiten
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In oktober 2015 start Bibliotheek Westland het traject om 
een nieuwe visie op de organisatie te ontwikkelen, de 
start van een nieuw strategisch plan. Directeur Renske 
van Kooij: “Alle medewerkers denken mee. In een eerste 
medewerkerssessie bepalen we gezamenlijk de waarden 
en stellen we mood boards samen op basis van de vraag 
‘hoe ziet Bibliotheek Westland er in 2025 uit’. In novem-
ber 2015 werken we de waarden gezamenlijk verder uit, 
maken de medewerkers een SWOT-analyse van de or-
ganisatie en bepalen we met elkaar de richting voor de 
organisatie op basis hiervan én de kaders die de wet stelt. 
Deze basis wordt intern breed gedragen.” 

Maatschappelijk gedragen
Vervolgens wordt de nieuwe visie breed getoetst waar-
bij de bibliotheek als input veel informatie, wensen en 
zorgen ophaalt bij een grote vertegenwoordiging uit het 
maatschappelijk veld. Bij de gemeente en andere stake-
holders toetst zij het plan en deze gesprekken dragen bij 
aan de aanscherping ervan. 
“Zo ligt er een plan dat rekening houdt met de wen-
sen, behoeften en verwachtingen van mensen in het 
Westland”, benadrukt Renske van Kooij. “Dit leidt tot een 
goede aansluiting op de maatschappij en de doelstellin-
gen van individuele leden en niet-leden.
Belangrijke constatering: we doorlopen dit proces sa-
men – zowel intern als extern – en dit werkt uitstekend. 
De weg naar het eindresultaat is immers net zo be-
langrijk als de keuzes die uiteindelijk worden gemaakt. 
Vanzelfsprekend behouden we voldoende flexibiliteit om 
ook in de toekomst actueel te kunnen blijven inspelen op 
wat er van ons wordt gevraagd.”

Tot slot
Bibliotheek Westland is ambitieus. Zij wil álle 
Westlanders een platform bieden om elkaar te ontmoe-
ten en hier te lezen, te leren en elkaar te inspireren. Deze 
ambitie is alleen uitvoerbaar in nauwe samenwerking 
met partners. Mensen, organisaties en kennis verbinden 
is dan ook belangrijk. De bibliotheek doet dit altijd op 
basis van wat mensen wensen en nodig hebben. Zo is zij 
een professionele partner, ook voor de gemeente, die niet 
meer weg te denken is uit de Westlandse samenleving.

Strategisch plan
Samen een visie ontwikkelen
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De Bibliotheek Westland in cijfers
Leden:
Jeugd tot 16 jaar: 13.078
Leden vanaf 16 jaar: 10.339
Totaal: 23.417

Bezoekers: 465.318
Uitleningen: 838.174
Openstellingsuren: 148,5 per week
Inlichtingenvragen: 39.728
Raadplegingen Website Bibliotheek Westland
Unieke bezoekers 56.692
Aantal sessies 146.944

Collectieomvang: 161.915
Nieuw in 2015 20.688
E-books:
Accounts leden Bibliotheek Westland 1.213
uitgeleende titels 7.148
 
Voorleesvisite 30 gezinnen, 41 kinderen
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Nationale Voorleesdagen 39 groepen, 585 deelnemers
BoekStart in de Bibliotheek 1x, 50 deelnemers

Groepsbezoeken basisonderwijs 
Aantal groepen 229
Aantal deelnemers 5.725

dBos-scholen 3
Scholen met SchoolWise-uitleensysteem 7
(incl. dBos-scholen) 

Activiteitenprogramma
 Verkochte kaartjes 2.032
Netto omzet € 13.531,30
Cursisten De Spin 230
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Adressen
Bibliotheek De Lier, Sportlaan 27, 2678 VG, Tel.: 0174 – 52 06 63 

Bibliotheek ’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26, 2692 AG, Tel.: 0174 – 41 52 76 
Steunpunt Heenweg, Boelhouwerstraat 1, 2691 LR ’s-Gravenzande

Steunpunt Honselersdijk, Veilingweg 1A, 2675 BR, Tel.: 0174 – 61 05 28
Steunpunt Kwintsheul, Leeuwerik 11, 2295 PE, Tel.: 0174 – 29 45 06

ServicePlusPunt Maasdijk, Corn. Houtmanplein 5, 2676 BA, Tel.: 0174 – 51 87 10
Bibliotheek Monster, Rubenslaan 1, 2681 NT, Tel.: 0174 – 24 21 02 

Bibliotheek Naaldwijk, St. Martinusstraat 67, 2671 GK, Tel.: 0174 – 62 66 79 
Bibliotheek Poeldijk, Julianastraat 49, 2685 BB, Tel.: 0174 – 24 65 80
Bibliotheek Wateringen, Dorpskade 3, 2291 HN, Tel.: 0174 – 29 38 63 

Volg ons via Facebook: www.facebook.com/bibliotheekwestland
via Twitter: https://twitter.com/biebwestland

www.bibliotheekwestland.nl 

Portret fotografie door Gerard Vellekoop


