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Bibliotheek Westland

Met trots presenteer ik het jaarver-
slag over 2019, waarin ruim 523.000 
keer een bezoek werd gebracht 
aan de vestigingen van Bibliotheek 
Westland. Een jaar waarin we  
samen met onze collega’s, stake-

holders en gemeente hard gewerkt hebben aan het verder 
vorm en inhoud geven aan de transitie van een klassieke 
uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk educatieve 
bibliotheek. Een plek waar onze 26.700 leden zich thuis 
voelen en op bezoek komen om te lezen, te leren, kennis te 
delen en elkaar te ontmoeten. Hierbij blijft de collectie een 
belangrijke basis. 

Ons Taalhuis, de taalcafé’s, de BoekStartochtenden en 
activiteiten zoals workshops, lezingen, debatten en de 
VU-cursussen, worden stuk voor stuk ondersteund door een 
bijpassende collectie, fysiek en digitaal. In onze educatieve 
programma’s voor de scholen en kinderdagverblijven bie-
den wij deskundigheidsbevordering, professionele onder-
steuning, landelijke monitors, en vooral ook aansprekende 
collecties. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van lees-
plezier en taalvaardigheid bij kinderen en anderstaligen. 

Bovenal bieden wij een actuele collectie met mooie, inte-
ressante en bijzondere verhalen. Verhalen waar mensen 
bij weg kunnen dromen, kunnen leren en ontspannen. En 
dat lijkt momenteel belangrijker dan ooit. Het afgelopen 
jaar hebben wij via de bibliotheekvestigingen, vanuit scho-
len en via de landelijke e-book-database in totaal 733.400  
boeken uitgeleend. Op de cover van dit verslag vind je de 
meest uitgeleende boeken van het afgelopen jaar. Welke 
heb jij gelezen?
 

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord ziet de wereld 
er heel anders uit. Covid-19 beheerst ons leven en de me-
dia. De bibliotheek werd gesloten, maar de behoefte aan de  
bibliotheek blijft. Daar waar we onze gebruikelijke taken 
niet konden uitvoeren, hebben we alternatieve dienstverle-
ning ontwikkeld. Zoals de Afhaalbieb, waar binnen 5 weken 
bijna 3500 leden stapels boeken kwamen halen, de Belbieb, 
waar ruim 1200 mensen door ons zijn gebeld en de Bezorg-
bieb waar we bij ouderen boeken thuis hebben gebracht. 
Dit naast de zeer uitgebreide online dienstverlening zoals 
het digitale Taalcafé en online Digisterker. Wij kregen veel 
complimenten en berichtjes van onze leden, ook hieruit 
blijkt dat er een mooie en persoonlijke band tussen onze 
leden en medewerkers bestaat.

Ik ben enorm trots op onze medewerkers en vrijwilligers die 
zich het afgelopen jaar en zeker ook de afgelopen periode 
zeer betrokken en bereid hebben getoond om positief bij 
te dragen aan de veranderende dienstverlening. Ik wil hen 
hiervoor heel hartelijk bedanken. 

Ook wil ik mijn dank uitspreken richting onze samenwer-
kingspartners, de gemeente en de raad van toezicht. Zij 
hebben het afgelopen jaar ook bijgedragen aan de dooront-
wikkeling van Bibliotheek Westland. Zij hebben enquêtes 
voor ons ingevuld, meegepraat tijdens stakeholderssessies, 
nieuwe diensten met ons ontwikkeld en ons van soms stevi-
ge feedback voorzien tijdens mooie gesprekken.

Ik heb er vertrouwen in dat Bibliotheek Westland de  
komende jaren blijvend zal kunnen bijdragen aan een  
samenleving die constant in beweging is en waarin niets 
meer vanzelfsprekend lijkt.

Veel leesplezier gewenst!
Renske van Kooij
Directeur bestuurder Bibliotheek Westland en 
VU Westland

Taalvrijwilliger 2019

Vrijwilligers

Uitreiking boekje Durf aan Wethouder

26700
leden

523000 
bezoekers
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Raad van Toezicht

Bibliotheek Westland is een begrip in de regio. Het is al lang 
niet meer een plek waar uitsluitend boeken geleend kunnen 
worden, ‘de bieb’ heeft ook een maatschappelijke en educa-
tieve rol in onze samenleving. 
In de afgelopen jaren is de functie en organisatie van de  
bibliotheek veranderd, mede door de vastgelegde wettelijke 
taken begin 2015.

Vanuit het strategisch plan 2016 – 2020 is er hard gewerkt 
om de verschillende uitgezette lijnen vorm te geven. Het 
effect is alom zichtbaar. Zo wordt er veel aandacht besteed 
aan het ondersteunen van mensen bij hun taal- en digitale 
vaardigheden, prominente taalmaatjes verbinden zich aan 
de bibliotheek en is er een sterke binding met de scholen en 
kinderopvangorganisaties in de regio.

Een Leven Lang Leren is het credo en vormt tevens de basis 
om de ontwikkelingen van Bibliotheek Westland ook in de 
komende jaren verder vorm te geven. Met de fusie met VU 
Westland, de verregaande samenwerking met andere orga-
nisaties als Vitis Welzijn in de Huizen van de Buurt en diverse 
schoolbesturen, hebben we een duidelijke en onmisbare po-
sitie in de Westlandse samenleving gecreëerd. 

Bibliotheek Westland is een financieel gezonde organisatie 
mede dankzij subsidie van de Gemeente Westland. Wij gaan 
ervan uit dat de gemeente ook in het verwachte zware finan-
ciële weer de Bibliotheek zal blijven steunen. De bieb zal zich 
daarnaast  blijven oriënteren op andere bronnen om haar 
belangrijke taken te kunnen blijven uitvoeren.

Een team van vaste medewerkers, aangevuld met ruim 400 
vrijwilligers houden de bibliotheek draaiend. De vrijwilligers 
vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijke ver-
keer en als rvt zijn wij trots op de verbondenheid van onze 
vrijwilligers en al het werk wat zij verrichten ten behoeve van 
deze publieke functie.

Tot slot. De rvt onderhoudt een warme relatie met de  
bestuurder en de overige medewerkers van Bibliotheek 
Westland. Het enthousiasme en de betrokkenheid worden 
gezien en ondersteund. Ook de  leden van de rvt zetten zich 
met hart en ziel in. Als voorzitter van de rvt wil ik iedereen 
danken voor zijn of haar inzet in het jaar 2019.

Bob van Graft  
Voorzitter raad van toezicht 

De portefeuilleverdeling in de Raad van Toezicht is per 
1 januari 2020 als volgt: 
Bob van Graft ICT en innovatie, tevens voorzitter
Linda van der Lans Organisatieontwikkeling en vastgoed
Elly van der Wilk  Media, juridisch en fiscaal
Miranda van den Ende  Ondernemerschap en HRM
Arie van der Sar  Financieel management
Erik van de Laan  Maatschappij en risicomanagement

 
Governance 
Bibliotheek Westland hanteert de Governance Code 
Cultuur 2019. Er wordt gewerkt met een raad van toe-
zichtmodel met een duidelijke toedeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het 
bestuur en het toezicht op het bestuur. Deze zijn vast-
gelegd in de statuten, het directiestatuut, het rvt-regle-
ment en het toezichtplan.

Burgemeester met taalvragers

Strategische sessie met rvt

Wethouder als taalmaatje
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Bibliotheek Westland in het hart van de 
Westlandse samenleving

In het derde jaar waarin we de doelstellingen van het stra-
tegisch plan volgen, kijken we tevreden terug op mooie  
resultaten. Bibliotheek Westland ondersteunt en stimuleert 
Westlanders in persoonlijke ontwikkeling en talentontwik-
keling. Bibliotheek Westland biedt hiertoe samen met haar 
partners, een stimulerende leeromgeving en een dynamische, 
gastvrije, ontmoetingsplek in negen bibliotheekvestigingen, 
op andere locaties en online. 
Wij bieden een plek waar mensen kennis kunnen maken en 
delen en waar het programma in nauwe verbinding met de 
lokale gemeenschap tot stand komt.
 
Vijf programmalijnen
De kernfuncties uit de Bibliotheekwet (WSOB) zijn vertaald 
naar vijf programmalijnen die de doelstellingen en het  
productaanbod van Bibliotheek Westland inkaderen:
1. Ondersteuning van Westlanders in basisvaardigheden 

- voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het 
digitaal vaardig maken van inwoners.

2. Stimuleren van een leven lang leren - deelname aan cur-
sussen, lezingen, workshops en activiteiten om blijvend te 
ontwikkelen in een snel veranderende samenleving.

3. Faciliteren van kennis maken en kennis delen 
 – de bibliotheek biedt inwoners en organisaties een  

platform zowel fysiek als digitaal. 

Deze drie programmalijnen worden ondersteund door twee 
aanvullende programmalijnen
4. Het fysiek en digitaal zichtbaar maken van de bibliotheek.
5. Het realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek. 

Programmalijn 1

Ondersteuning in 
basisvaardigheden 

De overheid voert al vele jaren beleid om laaggeletterdheid aan 
te pakken. Echter, dit blijkt een hardnekkig maatschappelijk 
probleem. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, kunnen 
moeilijker een baan vinden en hebben vaker een ongezonde 
levensstijl, leven vaker in armoede en maken vaker gebruik 
van de schuldhulpverlening. Ook hun kinderen hebben een 
grotere kans later laaggeletterd te worden. Laaggeletterdheid 
is daarmee niet alleen een probleem voor de betrokkenen zelf, 
er zijn ook maatschappelijke kosten aan verbonden. 
In Westland wonen meer dan 16.000 laaggeletterde volwas-
senen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het verbete-
ren van hun basisvaardigheden. Uit onderzoek van het ROA 
– Maastricht University blijkt dat in de gemeente Westland 
het percentage laaggeletterden hoger ligt dan het landelijke 
gemiddelde, met een ingeschat risico van 13-16%.

Taalhuis Westland
In samenwerking met de gemeente Westland, 
ROC Mondriaan, Patijnenburg, Vluchtelin-
genwerk Westland, Vitis Welzijn en Stichting 
Lezen & Schrijven heeft Bibliotheek Westland 
sinds 2016 een Taalhuis. Taalhuis Westland is onderdeel van 
het landelijke actieplan ‘Tel mee met Taal’, dat zich richt op 
het verbeteren van de taalbeheersing en maatschappelijke 
participatie.

Het (digi)Taalhuis is een ontmoetingsplek waar informatie 
en advies wordt verstrekt met betrekking tot cursussen basis-
vaardigheden zoals taal, reken en digitale vaardigheden. Na 
een intake mensen kunnen worden doorverwezen naar een 
passend aanbod. 
Bij Taalhuis Westland zijn in het afgelopen jaar 80 nieuwe 
taalvrijwilligers opgeleid. Voor deze vrijwilligers zijn diverse 
bijeenkomsten georganiseerd met als doel deskundigheids-
bevordering en versteviging van het vrijwilligersnetwerk.  
In de ondersteuning van de 238 taalvragers waren in 2019  

Taalmaatjeskoor bij opening Taalpunt Monster
Opgeleide taalmaatjes in maart

Taalcafé Wateringen

202 
taalvrijwilligers 238 

taalvragers
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202 taalvrijwilligers actief. Aan de taalcafé ’s die zes keer per 
week worden georganiseerd, hebben in totaal 2.142 mensen 
deelgenomen. Dit is een stijging van ruim 35% ten opzichte 
van het vorige jaar. Tijdens diverse werksessies is binnen het 
taalnetwerk Westland samen met de partners hard gewerkt 
aan de uitwerking van gemeenschappelijke kaders en doel-
stellingen, met als uiteindelijk doel te komen tot een net-
werkplan. Dit plan zal eind 2020 door de gemeente worden 
aangeleverd aan de minister. Naast een ontmoetingsplek voor 
laaggeletterden biedt het (digi)Taalhuis een ontmoetingsplek 
en een verrijking voor de vrijwilligers. Zij maken door middel 
van dit mooie werk kennis met andere culturen en mensen 
waarmee ze anders niet in gesprek zouden zijn gekomen. 

Klantreis taalleerders
Onder begeleiding van Probiblio is in 2019 een klantreis vast-
gelegd voor het Taalhuis. Dit houdt in dat het traject wordt 
beschreven dat een taalvrager/laaggeletterde aflegt om via 
het Taalhuis zijn taalvaardigheid te verbeteren. Deze klantreis 
is vastgelegd in een uitgave van onderzoeksbureau Koos. Aan 
de hand van de resultaten hebben we diverse aanpassingen 
doorgevoerd in onze processen. 
Probiblio heeft voor Bibliotheek Westland een laaggeletterd-
heid scan uitgevoerd, deze maakt inzichtelijk waar laaggelet-
terden zich in een gemeente bevinden, en hoe groot die groep 
is. De Scan  laaggeletterdheid is een wetenschappelijk onder-
bouwd document. Dat maakt het uitgebalanceerd en neutraal 
– en de ideale opmaat tot een collectieve aanpak. In deze scan 
is per kern van de gemeente een overzicht opgenomen waar 
laaggeletterden zich in de gemeente bevinden en hoe groot 
de groep is. Zo kan Bibliotheek Westland per kern of buurt 
een meer gerichte aanpak van de preventie en bestrijding van 
laaggeletterdheid inzetten. Als gevolg daarvan is ook in Heen-
weg een Taalcafé gestart.

Taalpunten 
In 2019 is het Taalhuis verder uitgebreid met 
een nieuw Taalpunt in Bibliotheek Monster. 
Er waren al Taalpunten in Bibliotheek Naald-
wijk, Wateringen en ’s-Gravenzande. Een Taal-
punt bestaat uit een Taalbalie en een collectie.  

De balie wordt bemand door twee vrijwilligers. Aan de balie 
worden taalvragers (NT1 en NT2) en taalvrijwilligers ontvan-
gen. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt geko-
zen voor een passend aanbod, zowel formeel als informeel. Er 
kan bijvoorbeeld worden doorverwezen naar taallessen van 
ROC Mondriaan, maar er kan ook worden gekoppeld aan een 
Taalmaatje. De taalbalievrijwilligers zijn het eerste aanspreek-
punt voor Taalmaatjes en taalvragers. Ze geven advies over 
collectie/materiaal, matchen de Taalmaatjes en taalvragers 
aan elkaar en zijn aanwezig bij de eerste kennismaking. De 
match wordt gemaakt op interesse, geslacht, leeftijd, woon-
plaats, etc.

Taalcafés
In Bibliotheek De Lier en in Heenweg zijn in 
2019 nieuwe taalcafés gestart. In een taalcafé 
wordt onder het genot van een kopje koffie  
gesproken over alledaagse onderwerpen. 
Om de doorverwijzing van laaggeletterden richting het Taal-
huis te optimaliseren en de ketensamenwerking te verbeteren 
zijn diverse initiatieven ontplooid. Zo worden er Taal- en Digi-
meters afgenomen bij werkzoekenden tijdens intakedagen bij 
Patijnenburg. Mensen met een lage score worden doorverwe-
zen naar het Taalhuis. Daarnaast verzorgt het ROC Mondriaan 
sinds september wekelijks taalles in Bibliotheek Naaldwijk 
aan drie NT1-groepen (mensen die Nederlands als moedertaal 
hebben). Het feit dat deze lessen worden gegeven in de biblio-
theek werkt drempelverlagend voor de cursisten. 
Begin 2019 heeft de cursus ‘Herkennen en doorverwijzen’ voor 
de vrijwilligers van het Buurt Informatie Punt plaatsgevonden. 

Renske van Kooij bij opening 

Taalpunt Monster

Taalcafé Wateringen

6 
taalcafés 2142

deelnemers

4 
taalpunten

624
spreekuren

Opening Taalpunt Monster met rapper

Taalcafé Heenweg

Klantreis taalleerder 
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Week van de Alfabetisering
Tijdens de jaarlijkse Week van de Alfabetisering staat laagge-
letterdheid centraal in heel Nederland. Bibliotheek Westland 
voerde in die week zeven activiteiten uit. 

De week startte met het project ‘Bekende Westlanders wor-
den Taalmaatje’ met tien bekende Westlanders, de bur-
gemeester Bouke Arends, Peter Duijsens (fractievoorzitter 
Westland Verstandig) en Pim Koelemij (directeur Weboma), 
Karin Blankenstein (voorzitter John Blankenstein Founda-
tion), Henri Koele (voorzitter PCPOW), Aart van den Berg  
(Theater in Feite), Maarten van der Starre (voorzitter Hockey 
Vereniging Westland) Irene Bui (directeur Stichting Kwest), 
Sjaak Scheffers (salesmanager Westflex) en Frans van der 
Sman (directeur Lentiz Dalton Mavo en Het Groene Lyceum).

Anne Rube, directeur van Probiblio. de service organisatie 
voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, reikte de cer-
tificaten uit. Het project werd voor de derde keer uitgevoerd 
in Westland en heeft geleid tot een format dat landelijk is 
uitgerold onder bibliotheken.

Daarnaast opende wethouder Piet Vreugdenhil het nieuwe 
Taalpunt in Monster, waar een rap werd uitgevoerd met het 
publiek en het Taalmaatjes koor een optreden verzorgde,  
gedirigeerd door een enthousiaste wethouder. 

Burgemeester Bouke Arends :
“Ik heb met veel plezier mijn rol als Taalmaatje opgepakt 
en ingevuld. Ik had het geluk een taalvrager te treffen die 
al redelijk Nederlands sprak maar bovendien taalgevoelig 
is. We hebben tijdens onze ontmoetingen veel gesproken 
over tal van zaken waarbij vooral de ervaringen van de 
taalvrager centraal stonden. Daarnaast hebben we ge-
woon praktische dingen gedaan, een wandeling gemaakt 
door Naaldwijk en gesproken over hetgeen we onderweg 
tegenkwamen en een Westlandpas aangevraagd.
Ik heb wel de indruk dat met onze gesprekken de taalvaar-
digheid van de taalvrager nog verbeterd is. Zijn kennis was 
al redelijk groot maar het voeren van een gesprek maakt 
de taalschat groter en de vrees om te spreken kleiner. Ik 
kan het anderen zeker aanbevelen om ook (een keer) als 
Taalmaatje te fungeren. Je helpt anderen bij de integratie 
en je leert ook heel veel over anderen (hun historie, hun 
land van herkomst, de beweegredenen om hier naar toe 
te komen) en het doet je weer eens beseffen hoe goed we 
het hier in Nederland hebben (vrijheid, vrede, gelijkheid, 
rechtsgelijkheid, etc.). Ik heb met een beetje tijd van mijn 
kant iemand anders kunnen helpen onze taal (beter) te le-
ren spreken en zo een nog betere rol in onze maatschappij 
te vervullen waardoor deze persoon zich hier beter thuis 
voelt en minder eenzaam is. Het spreken van de Neder-
landse taal is de beste manier om goed en snel te integre-
ren in onze samenleving.”

Scan mij
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Prominente taalmaatjes



Directeur Probiblio bij taalmaatjes

Taalambassadeurs delen boekje Durf uit
7

Taalmaatjes
Een Taalmaatje heeft de taalvrijwilligerscursus van vier 
avonden gevolgd, onder begeleiding van een docent van 
Stichting Lezen en Schrijven. Een Taalmaatje gaat vaak één 
op één aan de slag met een taalvrager bij het leren van de 
Nederlandse taal op gebied van spreken, luisteren, lezen en 
schrijven. Sommige taalmaatjes begeleiden ook meerdere 
taalmaatjes in groepjes. Veel Taalmaatjes spreken af in één 
van de bibliotheken. Elk jaar wordt een Taalvrijwilliger van 
het jaar verkozen en in 2019 was dat Else-Mieke Kool omdat 
zij zelfstandig en met veel enthousiasme het Taalcafé in 
Monster coördineert.

Om meer Taalmaatjes te werven worden creatieve acties  
ondernomen, zoals De ‘Goede Daden Winkel’. Deze was dit 
jaar in Bibliotheek Monster. Dankzij bijdragen van verschil-
lende bedrijven en organisaties konden gasten daar iets  
‘kopen’ in ruil voor een goede daad, zoals het zich aanmelden 
als Taalmaatje. Het resultaat van de ‘Goede Daden Winkel’ 
was een aanwas van 22 nieuwe Taalmaatjes in deze week.

Durf!
Wethouder Vreugdenhil kreeg op 10 september het eerste 
exemplaar van het boekje ‘Durf’ overhandigd. Dit boekje is 
samengesteld in samenwerking met ROC Mondriaan en Doe 
Weer Mee en bevat verhalen van Westlanders die de stap 
hebben gezet om weer naar school te gaan om (beter) te  
leren lezen en schrijven. Om meer mensen bewust te maken 
van laaggeletterdheid is dit boekje tijdens de Week van de 
Alfabetisering uitgedeeld in winkelcentrum De Tuinen in 
Naaldwijk. Door het lezen van dit boekje hopen we dat meer 
mensen een eerste stap durven zetten om hulp te zoeken of 
om hulp te bieden.

Schrijfster Suzanna Jansen was te gast in Bibliotheek Naald-
wijk en heeft naar aanleiding van haar boek ‘Het Pauper- 
paradijs’ verteld over het belang van taal en onderwijs. In de 
Week van de Alfabetisering is een leesclub met laaggeletter-
den gestart in Bibliotheek Naaldwijk. 

Kholoud al Saadi 
“Ik ben Kholoud. Ik ben 3 jaar in Nederland. Ik heb 4 kinde-
ren. Ik heb een Taalmaatje. Ik heb het Taalhuis gevonden 
door een vriendin. Ik vind mijn Taalmaatje goed. Zij helpt 
mij met de taal. We spreken elke week af. Ik oefen vooral 
spreken met haar. Ik doe ook vrijwilligerswerk in Biblio-
theek Naaldwijk op de vrijdagavond. Ik vind dit erg leuk, 
gezellig en heb aardige collega’s. Ook komt er iemand elke 
week met mijn kinderen (voor)lezen. De kinderen vinden 
dit erg leuk en ik vind het fijn dat mijn kinderen geholpen 
worden met lezen.” 

Een mooi verhaal van een dappere Westlander!
“Ik ben naar school gegaan omdat ik beter met de compu-
ter om wil gaan en daar is ook Nederlands. Door naar de 
cursus te gaan ben je ook onder de mensen en ik ga daar 
graag naar toe. Het mooie van deze avondcursus is dat 
daarbij verschillende niveaus zijn, die worden ook geac-
cepteerd en dat versterkt de mens om door te gaan.
Vele leerlingen komen vanwege de beperkte taalvaardig-
heid die ze bezitten. Daarom komen ze hiernaartoe, aan-
gezien dat de persoonlijkheid versterkt. Zo kan ieder met 
beperkingen hier samen beter worden. Vervolgens zullen 
ze beter gaan functioneren in de huidige maatschappij.” 
Anoniem

Groepsfoto Durf

Basisvaardigheden Volwassenen

Scan mij
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Cursussen digitale vaardigheden
Taalhuis Westland is er ook om de 
digitale vaardigheden te versterken, van 
de eerste digitale vaardigheden, Klik en 
Tik tot en met het aanvragen van en werken 
met een DigiD, Digisterker.
Klik en Tik is onderdeel van Oefenen.nl en speciaal ontwik-
keld voor mensen die geen of zeer weinig kennis en ervaring 
hebben met het omgaan met de computer. Op een laag-
drempelige manier wordt geleerd de computer te bedienen 
en het internet, email en sociale media te gebruiken. In 2019 
volgden 20 mensen deze cursus.
Bij de cursus Digisterker leert men zelfstandig gebruik te 
maken van de digitale overheid, zoals het aanvragen van en 
werken met DigiD, het raadplegen van de website Gemeente 
Westland of Mijn Overheid. Voor de cursus Digisterker werkt 
de bibliotheek samen met Seniorweb. 
In 2019 hebben 167 mensen de cursus Digisterker gevolgd. 
Gemiddeld gaven zij een rapportcijfer 8,5. Sinds 2016 hebben 
we in totaal 654 mensen Digi-sterker gemaakt. De cursisten 
geven aan dat de cursus bijdraagt aan de zelfredzaamheid 
en toename van sociale contacten. Ook geven de cursisten 
aan meer zelfvertrouwen te hebben na het volgen van de 
cursus. Ze gaan vaker achter de computer zitten en hun 
angst om fouten te maken op de computer is afgenomen.

In de bibliotheekvestigingen hebben gasten gratis toegang 
tot computers met internet en kunnen zij gebruik maken 
van printers. Zo kunnen ze bijvoorbeeld online hun belas-
tingformulier invullen en printen. Hiermee ondersteunt  
Bibliotheek Westland mensen om zelfstandig(er) gebruik te 
maken van internet en daarmee van de digitale diensten van 
de gemeente en andere organisaties. Ook de formulieren bri-
gade van Vitis Welzijn maakt in Wateringen gebruik van de 
faciliteiten van de bibliotheek.

Digisterker voor nieuwkomers
In 2017 is in samenwerking met Vitis Welzijn een cursus spe-
ciaal voor nieuwkomers ontwikkeld, die in 2018 landelijk de 
aandacht trok. Hoe belangrijk de samenwerking is, bleek 
toen de functie van integratiemedewerker bij Vitis Welzijn 
in 2019 kwam te vervallen: er kwamen geen aanmeldingen 
meer voor de geplande cursussen voor nieuwkomers. Er zijn 
drie cursussen geannuleerd. 
In 2019 zijn uiteindelijk twee cursussen gegeven aan nieuw-
komers: een in Naaldwijk en een in De Lier. Ongeveer tien 
personen hebben hun certificaat gehaald en zijn blij met 
de opgedane kennis. “Ik vond het erg leerzaam en heb 
mijn angst op de computer overwonnen”, aldus een van de  
cursisten.

Cursist Hennie den Duijf: 

“De angst om op de 
verkeerde knop te 
drukken ben ik dankzij 
de cursus kwijt. 
Ik raad het iedereen
aan!”

Docenten Digisterker

Cursisten Digisterker

Digisterker voor nieuwkomers

Scan mij

167 
cursisten
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Basisvaardigheden jeugd  (0 – 12)

Leesplezier ontwikkelen en behouden is een 
uitstekende manier om laaggeletterdheid te 
voorkomen. Het vergroot de woordenschat 
bij de allerkleinsten. Hoe meer ‘leeskilome-
ters’ er in de kindertijd gemaakt worden, 
hoe gemakkelijker het lezen gaat. Zo blijft 

lezen leuk en dat is belangrijk om ook kinderen vanaf 12 jaar 
aan het lezen te houden en daarmee de taalvaardigheid te 
vergroten. Hierbij speelt de bibliotheek een belangrijke rol. 
Bibliotheek Westland gebruikt diverse landelijk ontwikkelde 
programma’s die aangeboden worden aan kinderdagverblij-
ven en basisscholen, zowel op locatie als in de bibliotheek. In 
het educatief programma-aanbod voor basisscholen wordt 
ingezet op het bevorderen van leesplezier, mediawijsheid en 
het leren programmeren. In 2019 bereikte Bibliotheek West-
land met deze programma’s 18.000 kinderen. 

De uitrol van de Bibliotheek op school is inmiddels bij alle 
PCPO-Westland scholen gerealiseerd. In het Westland onder-
steunt de bibliotheek nu 17 dBos-scholen. Op het jaarlijkse 
educatieaanbod, dat wordt aangeboden aan alle basisscho-
len, is 402 keer ingeschreven.

BoekStart in de bibliotheek 
Het BoekStartprogramma werd ontwikkeld 
in opdracht van het ministerie van OCW.
Bij aangifte van de geboorte van hun kind 
krijgen ouders een waardebon voor het ophalen van een 
BoekStartkoffertje in de bibliotheek. In het koffertje bevin-
den zich boekjes, informatie over het belang van voorlezen 
en een uitnodiging om een kind gratis lid te laten worden 
van de bibliotheek. In 2019 zijn 772 koffertjes opgehaald en 
zijn de kinderen lid geworden van de bibliotheek. 

In het verlengde daarvan organiseerde  
Bibliotheek Westland in 2019 maar liefst 77 
BoekStart-ochtenden, waar (groot)ouders  
actief betrokken worden bij het bevorde-
ren van leesplezier en tips krijgen over 
voorlezen. Deze ochtenden krijgen steeds 
meer bekendheid in het Westland. We bereikten daarmee 
4.000 bezoekers, volwassenen en kinderen, die luisterden 
naar verhalen, liedjes zongen en samen knutselden. Ruim 
750 meer bezoekers dan in 2018. De ochtenden bieden een 
plek waar mensen afspreken om elkaar te ontmoeten en 
waar BoekStartvrijwilligers een actieve en ondersteunen-
de rol hebben richting de professionals die deze ochtenden  
organiseren.

Monique: 
“Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen Stein en Naud 
spelenderwijs in aanraking komen met boekjes”

Scan mij

BoekStart in de bibliotheek

BoekStart in KOV

18000 
kinderen

77 
boekstart ochtenden

4026 
bezoekers

BoekStart met kinderboerderij

772 
boekstart
koffertjes



Gonneke Wegner met Sandra Lansink en Ellen van den Ende van Kinderopvang Simba:
“Sinds 2019 zijn alle locaties van Simba aangesloten bij BoekStart. Met Boekstart voor-
leeshoeken en een mooie collectie kinderboeken werken we aan het stimuleren van de 
taalontwikkeling van kinderen. Het voorlezen is een vast onderdeel van de dagindeling.  
De bibliotheek begeleidt onze medewerkers hierbij en geeft leuke en nuttige tips.”
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BoekStart in de kinderopvang 
In toenemende mate zijn de kinderdag-
verblijven aangesloten bij het landelijke 
‘BoekStart in de Kinderopvang’-programma, 
waarbij de bibliotheek een collectie levert en 
trainingen verzorgt voor- en adviezen geeft 
aan pedagogisch medewerkers. In Westland 

bereiken we 30 kinderdagverblijven. Met Boekstart in de  
kinderopvang werden 2950 kinderen bereikt. 
Naast bovenstaande activiteiten en het inrichten van de 
leeshoek biedt Bibliotheek Westland speciale taal- en thema-
tassen en leesmaterialen aan. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
aangesloten op de leerdoelen en het gekozen programma 
dat kinderdagverblijven in Westland gebruiken, ‘Uk en Puk’.
Ook organiseerde de bibliotheek een jaarlijkse bijeenkomst 
voor de kinderdagverblijven, waar bijscholing plaatsvindt 
en tips worden gedeeld met betrekking tot nieuwe boeken 
en inzichten. Pedagogisch medewerkers die werken met 
BoekStart bereiden voorleesmomenten vaker en beter voor. 
Ook zijn het voorleesritueel en de verhaalverwerking bij deze 
medewerkers uitgebreider. Op deelnemende locaties is bo-
vendien meer aandacht voor taalzwakke kinderen en ouder-
betrokkenheid.

Voorleesvisite 
Bij diverse Westlandse gezinnen komen 
vrijwilligers van de Voorleesvisite thuis. 
Dit programma is ontwikkeld naar het lan-
delijke project ‘VoorleesExpress’. De Voor-
leesvrijwilligers worden opgeleid en gaan 
gedurende 30 weken op bezoek bij een gezin om het voor-
leesritueel te introduceren en taalspelletjes te spelen. De 
Voorleesvisite draagt bij aan het voorkomen en verkleinen 
van de taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 8 jaar. 
De gezinnen, die vaak Nederlands als tweede taal hebben, 
worden aangemeld vanuit de kinderopvang, basisscholen, 
consultatiebureaus of het Taalhuis. In 2019 zijn 35 gezinnen 
ondersteund via de Voorleesvisite door zeer gemotiveerde en 
betrokken vrijwilligers. Voor deze voorleesvrijwilligers is elke 
maand een koffieochtend in Bibliotheek Naaldwijk waar er-
varingen worden gedeeld en tips worden uitgewisseld. Ook 
ontvangen zij elke maand een speciaal voor hen geschreven 
nieuwsbrief. Op deze manier worden de vrijwilligers betrok-
ken bij de bibliotheek en kunnen zij steeds hun kennis ver-
groten en ervaringen delen. 

Speel-o-theek 
Bibliotheek Westland heeft op drie locaties 
een speel-o-theek. De speel-o-theek biedt 
een breed aanbod van speel-leermaterialen 
dat goed aansluit op de ontwikkeling van 
kinderen van alle leeftijden. In de door vrijwilligers beman-
de speel-o-theken kunnen kinderen en hun ouders op een 
eenvoudige manier speelgoed uitproberen en lenen. Het 
gebruik van de speel-leermaterialen wordt ook actief gesti-
muleerd tijdens de Boekstartochtenden in de bibliotheek 
en door de Voorleesvisite bij gezinnen thuis. In totaal heeft 
de bibliotheek ruim 493 leden bij de speel-o-theek, die 7200  
materialen leenden. vrijwilligers Voorleesvisite

30 
KOV locaties 2950 

kinderen
35 

gezinnen

3
speel-o-theken  493

leden
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Tel mee met Taal
Het project ‘Voorleescultuur creë-
ren bij laagtaalvaardige gezinnen’ is  
onderdeel van het actieprogram-
ma ‘Tel mee met taal’ van vier verschillende ministeries met  
diverse partners en is opgezet om ouders met een lage taal-
vaardigheid te ondersteunen. Speciaal voor deze ouders is 
door Bibliotheek Westland een cursus ontwikkeld waarin 
zij leren waarom voorlezen belangrijk is voor de taalont-
wikkeling van hun kinderen. Voorlezen moet een vaste 
plek krijgen in het dagelijks leven van het gezin. De cursus 
bestond uit drie bijeenkomsten. Na de cursus werd bij 14 
gezinnen voor een periode van 3 maanden, een voorleesvrijwil-
liger aan het gezin gekoppeld om de voorleescultuur verder te  
stimuleren en te ondersteunen. Er is een collectie meertalige 
voorleesboeken aangeschaft, namelijk Arabisch-Nederlands, 
Turks-Nederlands, Pools-Nederlands en Tigrinya-Nederlands.  
Deze voorleesboeken zijn te vinden in de zes grote vestigingen 
van Bibliotheek Westland.
In 2019 zijn drie cursussen georganiseerd waaraan 19 ouders 
deelnamen. Daarnaast is de ontwikkelde cursus gegeven op 
2 scholen aan 11 ouders. In totaal zijn 30 gezinnen bereikt met 
deze cursus. Speciaal voor de Kinderopvang zijn Taaltassen  
samengesteld om uit te lenen aan ouders, zodat ze worden uit-
gedaagd om thuis voor te lezen in hun eigen taal. Ook worden de 
taaltassen aangeboden aan de gezinnen van de Voorleesvisite.

Educatie-aanbod primair onderwijs: leesbe-
vordering, mediawijsheid en programmeren

Elk schooljaar biedt Bibliotheek Westland educatiepro-
gramma’s voor het primair onderwijs aan. Deze program-
ma’s worden steeds doorontwikkeld op basis van continue  
afstemming met scholen en de ontwikkelingen in de sa-
menleving. De programma’s vormen een doorlopende leer-
lijn met BoekStart in de bibliotheek en kinderopvang. Het 
aanbod bestaat uit leskisten, bibliotheekbezoeken, diverse 
lesprogramma’s en excursies naar bijvoorbeeld het BiebLab. 
Jaarlijks wordt dit educatieprogramma, bestaande uit 30 
lessen, in een aantrekkelijk vormgegeven brochure aan-
geboden aan de scholen. In 2019 werd 402 keer op de pro-
gramma’s ingeschreven. Via deze weg bereikten we 9700 
leerlingen. Dit waren er 400 meer dan in 2018. De focus ligt 
op ondersteuning van de leerdoelen van het curriculum en 
het aansluiten bij de behoeften van de scholen. Het bevorde-
ren van leesplezier, mediawijsheid en digitale vaardigheden 
staat hierbij voorop.

Scan mij

Ouders Tel mee met Taal boekjes

Merel bij opening Taalpunt Monster

Tweetalige boekjes

30 
gezinnen

Ouders van Tel mee met Taal

Digitaal inschrijven via:
www.bibliotheekwestland.nl/basisonderwijs

Taalverwerving  ●  Leesbevordering 
Mediawijsheid  ●  Programmeren

EDUCATIE PROGRAMMA’S
Basisonderwijs

2019-2020

 Carla van Ginneken verwerkt aanmeldingen
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Leesplezier 
Aandacht voor leesplezier is meer dan noodzakelijk, want 
volgens het College voor Toetsing en Examens verlaat ruim 
1 op de 10 groep 8-leerlingen het primair onderwijs zonder 
het vereiste taalniveau (1F). Scholen kunnen o.a. deelnemen 
aan het klassikaal lenen. Dit zijn groepsbezoeken waarbij 
leerlingen met de leerkracht regelmatig naar de bibliotheek 
komen om boeken te lenen. Zij krijgen leestips van de jeugd-
bibliothecaris en leren de bibliotheek goed kennen. 

Een van de educatie programma’s is ‘Gevaarlijk leuk  
bibliotheekbezoek’ waarbij het boek ‘Gevaarlijk’ van Tim  
Warnes gebruikt wordt, is ontwikkeld door onze medewerkster  
Marjolijn Sonneveld. Zie hieronder het compliment van de 
schrijver van het boek.

Mediawijsheid & programmeren
Voor de jeugd van 4 toto 12 jaar ondersteunt Bibliotheek 
Westland de ontwikkeling van de digitale geletterdheid door 
het aanbieden van een doorgaande leerlijn mediawijsheid 
zoals opgenomen in het educatieprogramma. Hierin zijn 
ook informatievaardigheden opgenomen, waarbij kinderen 
leren informatie te zoeken en te gebruiken. Daarnaast laat 
Bibliotheek Westland de jeugd kennismaken met program-
meren, ICT-basisvaardigheden en computational thinking 
Ook biedt de bibliotheek een excursie naar het BiebLab aan. 
Hier worden kennismakingslessen programmeren/robotica 
gegeven. Het afgelopen jaar is er ingeschreven op 25 excur-
sies naar BiebLab in Bibliotheek ’s-Gravenzande. 

WNT-web onderzoekt samen met andere partijen, waar-
onder de bibliotheek, hoe een integraal educatief aanbod  
digitale vaardigheden in Westland gerealiseerd kan wor-
den en hoe dit gezamenlijk vorm te geven. Hiertoe is onder  
andere een bezoek gebracht aan het bedrijf Lely.

De Bibliotheek op school (dBos)
Bibliotheek Westland realiseert waar mo-
gelijk de Bibliotheek op school (dBos), dBos 
draagt bij aan de preventie van laaggelet-
terdheid en het vergroten van leesplezier. 
Dit gebeurt door de inzet van deskundige 
lees/mediaconsulenten, een inspirerende, actuele en op 
maat samengestelde collectie, een goede (digitale) lees- en 
leeromgeving en het faciliteren van minimaal 15 minuten 
per dag vrij lezen in de klas. Het programma sluit aan op 
BoekStart in de Kinderopvang en zorgt zo voor een doorgaan-
de leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar.
In 2019 namen in Westland 17 scholen deel aan dBos en  
bereikten we 4500 leerlingen. 

We zijn er trots op dat we inmiddels alle PCPO-Westland 
scholen hebben mogen aansluiten op het programma, zo-
als in 2018 is overeen gekomen met deze scholen koepel. Een 
of twee leerkrachten zijn per basisschool opgeleid tot lees- 
coördinator. Samen met de leesconsulent van de bibliotheek 
schrijven zij een leesplan voor de school en ontwikkelen ze 
activiteiten om het leesplezier te bevorderen. Voorbeelden 
van programma’s zijn ‘Boek van de maand’ en ‘Boekenkring’. 

Gevaarlijk leuk bibliotheekbezoek

Tim Warnes auteur van het boek ‘Gevaarlijk’ schreef in zijn blog:
“With thanks to Marjolijn Sonneveld for allowing me to 
share Bibliotheek Westland’s teaching ideas”. 

Kinderboekenweek - bezoek

17 
dBos 4500 

kinderen

Rianne Veenema, directeur PCPOW Rehoboth
“Mede door de samenwerking met en de input van Bibliotheek West-
land is de realisatie van de Bibliotheek op School op Basisschool Reho-
both een groot succes geworden. Het up-to-date aanbod van boeken 
zorgt voor veel plezier in lezen bij de kinderen van school.”
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Resultaten van de Bibliotheek op school 
Jaarlijks wordt een monitor dBos aan-
geboden waarmee de scholen hun ont-
wikkelingen kunnen vergelijken met de 
landelijk aangesloten scholen en op basis 
waarvan het leesplan van de school kan 
worden aangepast op de behoefte van 
de betreffende scholen. Uit onderzoek 
naar de effecten van de aanpak van dBos 
blijkt dat het leesbevorderingsprogram-
ma effectief is in de preventie van laag-
geletterdheid. Kinderen op scholen die 
beschikken over een dBos, lezen meer en 
hebben een betere leesvaardigheid dan 
kinderen op scholen waar geen speciale 
aandacht is voor de boekencollectie. Zo 
scoren de leerlingen op scholen die deel-
nemen aan dBos significant hoger op be-
grijpend lezen dan leerlingen op andere 
scholen.

Kinderboekenweek 
Reizen was het thema bij de Kinderboe-
kenweek dit jaar. In de vestigingen van 
’s-Gravenzande en De Lier heeft Bibliotheek 
Westland activiteiten georganiseerd waar 
maar liefst 1050 kinderen op af kwamen. 
Vooral het bezoek van schrijfster Tosca Menten was een groot 
succes. Voor alle leerlingen van groep 3 werd er een speciaal 
lesprogramma over reizen ontwikkeld. In totaal brachten 52 
groepen 1/2 een bezoek aan de bibliotheek. Ook zijn er 7 pro-
gramma’s ‘Zoef! Boek je trip en GO!’, uit het educatieaanbod 
ter ere van de Kinderboekenweek uitgevoerd in de klas. 

Zomerleesbingo
We stimuleren kinderen om ook tijdens de 
zomervakantie te blijven lezen en het nieuwe 
schooljaar zonder achterstand te beginnen. 
Daarvoor is alweer voor het zesde jaar een 
bingokaart met bijzondere leesopdrachten 
samengesteld, zoals ‘Lees een boek met een dier in de hoofd-
rol’, of ‘Bel oma en lees een gedicht voor’. Blijven lezen is be-
langrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die tijdens 
de vakantie niet lezen, enkele AVI-niveaus kunnen terugval-
len. Zij beginnen het volgend schooljaar dan weer met een 
achterstand. Met een volle kaart verdienden de kinderen een 
cadeautje. Er deden 248 kinderen mee aan de Zomerleesbingo 
en er zijn 98 volle kaarten ingeleverd. Eind september werden 
de kinderen uitgenodigd in Bibliotheek Naaldwijk om een Zo-
merleesbingo feestje te vieren en hun cadeautje in ontvangst 
te nemen.

Kinderboekenweek op cover favoriete boek

Kinderboekenweek - bezoek

Kinderboekenweek - knutselen

250 
kinderen

1050
kinderen

Marjolijn Sonneveld

Elles Abbink

Marie Jose Bisschop

Gonneke Wegner
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Westlandse voorleeskampioenen Nationale Voorlees-
wedstrijd 
Deze wedstrijd is door Stichting Lezen in het leven geroepen 
om het leesplezier in groep 7 en 8 te stimuleren. In de meer 
dan 25 jaar dat de wedstrijd bestaat is deze uitgegroeid tot de 
op één na grootste leescampagne, na de Kinderboekenweek, 
voor het basisonderwijs. Voor scholen die meedoen aan de 
Bibliotheek op school, is deelname aan deze wedstrijd onder-
deel van het leesbevorderingsbeleid. Op 6 februari kwamen 
de Voorleeskampioenen van basisscholen uit Westland en 
Midden Delfland naar Bibliotheek ’s-Gravenzande voor de 
regionale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. De jury 
koos Collin Konijn van de Openbare Daltonschool Naaldwijk 
als winnaar. De deskundige jury bestond uit raadslid Maxim 
van Ooijen, schrijfster Selma Noort en leesmediacoach  
Marie-José Bisschop.

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen stond 
in het begin van het jaar het boek ‘Een 
huis voor Harry’ van Leo Timmers cen-
traal. Er werd voorgelezen tijdens diverse 
BoekStartochtenden. Dit jaar hebben de 
leesmediacoaches aan 43 kinderdagverblijven een bezoek 
gebracht met de vertelvoorstelling “een huis voor Harry’. Ook 
kwamen er 5 groepen naar de bibliotheek.
In totaal hebben 740 peuters genoten van de vertelvoorstel-
ling van het boek. 

In 2019 hebben we diverse gesprekken gevoerd met  
VO scholen om mogelijke samenwerking te bespreken. 
Met Lentiz Dalton is afgesproken dat zij zonder kosten mo-
gen deelnemen aan de dBos monitor middels een landelijk 
stimuleringsprogramma, zodat zij een nulmeting kunnen 
uitvoeren op hun instelling. Samen met Probiblio zullen wij 
in 2020 met hen de uitkomsten bespreken en onderzoeken 
hoe we hier in kunnen samenwerken.
Met ISW Hoogeland wordt samengewerkt in het BiebLab 
en hun Technolab. Leerlingen van 3 Havo hebben break-in-
boxen gemaakt aan de hand van een boek. Deze zijn in Bibli-
otheek ’s-Gravenzande gepresenteerd en waren beschikbaar 
voor kinderen om ze uit te proberen.
De Kunstklas van Flora Lentiz stelt elk jaar een tentoonstel-
ling samen van de kunstwerken van de eindexamenklas in 
Bibliotheek Naaldwijk. 

Voorlezen in de bieb

Break-in-box

Break-in-box

“Hallo Marjolijn, wat hebben de kinderen, maar ook de 
medewerkers, genoten van de voorleesvoorstelling die 
je afgelopen maandag hebt gegeven aan beide peuter-
groepen. Het was echt een feestje voor ons allemaal!” 
Kinderopvang 2Samen, de 2 Eekhoorns

Voorleeskampioenen 2019

48 
groepen 740 
kinderen

Marga Moerman
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Leven Lang Leren

Programmalijn 2

Stimuleren van een leven lang 
leren en ontwikkelen

Om de persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling van 
alle Westlanders te stimuleren, biedt Bibliotheek Westland on-
der het merk VU Westland en onder het eigen label, samen met 
diverse partners een inspirerend en leerzaam programma. Via 
cursussen, workshops en lezingen kunnen Westlanders zich 
op een informele en prettige manier blijven ontwikkelen in 
een dynamische, sterk veranderende samenleving. Jongeren 
kunnen uitdagende en innovatieve workshops volgen op het 
gebied van programmeren en mediawijsheid. Ook bieden we 
hen kindercolleges en workshops en zijn ouders en kinderen 
welkom tijdens de boekentheatervoorstellingen. 

VU Westland
VU Westland staat voor leren met plezier. Iedereen is welkom 
om zichzelf te ontplooien en anderen te ontmoeten. Plezier 
in leren, een zinvolle besteding van vrije tijd of het vergro-
ten van arbeidsmarktkansen kunnen hiervoor aanleiding 
zijn. Dit sluit naadloos aan op de wens van de bibliotheek 
om mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen, gelukkiger 
en gezonder te zijn en zo blijvend en volwaardig te kunnen  
participeren in de samenleving. 

In 2019 zijn 130 cursussen en workshops 
gegeven op het gebied van talen, persoon-
lijke ontwikkeling en zingeving, creativi-
teit en digitale vaardigheden, fotografie 
en kunst en cultuur. In totaal ontvingen 

we 1350 cursisten, dit waren er 150 meer dan in 2018. De VU 
is niet alleen een plek waarmensen zich kunnen verrijken 
met kennis, maar ook een bijzondere ontmoetingsplek waar 
mensen nieuwe contacten leggen en zo hun netwerk verste-
vigen en uitbouwen. Sommige groepen vormen al jaren een 
hechte club, zoals bijvoorbeeld de Studiekring in De Lier.

VU Westland blijft haar programma continu vernieuwen. 
Jaarlijks wordt een brochure ontwikkeld, die ook het afgelo-
pen jaar bij 40.000 huishoudens in Westland en Hoek van 
Holland is bezorgd. Op 4 september organiseerden wij de 
open avond van de VU. Wij ontvingen hier 150 bezoekers die 
kennis konden maken met de docenten en een intake kon-
den doen om bijvoorbeeld hun taalniveau te bepalen en zo 
in de juiste groepen te worden ingedeeld

Bedrijfscursussen
Op basis van wensen en behoeften organiseert VU Westland 
voor bedrijven en organisaties op aanvraag cursussen en 
workshops. Denk hierbij aan een opfriscursus Excel voor de 
hele afdeling, een cursus zakelijk schrijven of een spoedcur-
sus in een taal. Het afgelopen jaar zijn 11 cursussen voor be-
drijven georganiseerd, dat waren voornamelijk Duits, Engels 
en Excel.

Overhandiging boek van Studiekring

Presentatie brochure VU

Fredy verwerkt inschrijvingen

Het team van de Torpedoloods in Hoek van Holland, 
heeft een spoedcursus Duits gevolgd van Gisela Döll bij 
VU Westland.
“Het komende toeristenseizoen kunnen we de Duitse 
toeristen goed te woord staan en informeren over de 
menukaart.”

 130 
cursussen 1350 

cursisten
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FYSIEK & 
ONLINE 

ZICHTBAAR COLLECTIE

KENNIS
MAKEN EN 

DELEN

Missie/visie: Bibliotheek Westland ondersteunt, stimuleert en faciliteert de persoonlijke en talentontwikkeling van alle Westlanders. 
Zij biedt hiervoor samen met haar partners een dynamische gastvrije ontmoetingsplek en stimulerende leeromgeving waar 
Westlanders elkaar willen ontmoeten om te lezen, te leren en met elkaar kennis te delen. 

De Bibliotheekwet (Wsob) en de 
5 kernfuncties: kennis & informatie, 
ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, 
ontmoeting & debat, kunst & cultuur

WestlandProgramma 2018 - 2022 
‘Samen werken aan een nieuwe balans’
Sociaal beleidskader 
‘Kernachtig Sociaal 2016 - 2020’

Samenwerking: 
landelijk bibliotheeknetwerk, gemeente, 
Primair en Voortgezet Onderwijs, 
Kinderdagverblijven, cultuurpartners, 
welzijnspartners, Taalnetwerk, bedrijfsleven, 
verenigingen

BIBLIOTHEEK WESTLAND IN BEELD 2019

3 Kindercolleges 
95 bezoekers

5
schrijversbezoeken 

 167 bezoekers

400
vrijwilligers

Vernieuwde 
ICT 

hardware

1.500 bezoekers
Podium 

Westland

350
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Lezingen 
In 2019 organiseerden we 28 lezingen. De meest succesvolle 
lezingen van 2019 gingen over het brein en over kunstge-
schiedenis. In samenwerking met het Breinbureau is een 
lezing gegeven en een serie workshops over de werking 
van het brein in verschillende levensfasen. De spreker, Jan 
van der Zwan, vertelde zo boeiend dat na afloop spontaan  
lijsten rondgingen waarop deelnemers hun interesse in 
meer lezingen kenbaar maakten. Vier kleine vervolgsessies 
waren al heel snel uitverkocht. Voor 2020 onderzoeken wij 
de mogelijkheid om een cursus bij de VU, workshops voor 
de Taalhuisdoelgroep en een kindercollege over het brein te  
organiseren. Ook de lezingen over kunstgeschiedenis zijn 
zeer populair.

Kindercolleges 
De kindercolleges, waar we in 2018 mee 
zijn gestart, zijn verder doorontwikkeld. 
We organiseren deze colleges in samenwer-
king met stichting iQplus op zaterdagmid-
dag. Aansluitend bieden we een creatieve 

workshop aan met hetzelfde thema, zodat de kinderen na 
afloop de stof op hun eigen manier kunnen verwerken. Dit 
werkt, er komen steeds meer kinderen op af. In 2019 hebben 
95 kinderen een kindercollege gevolgd. De onderwerpen wa-
ren de werking van de hersenen, goochelen met woorden en 
Roald Dahl. 

BiebLab, onderzoekend en ontwerpend Leren
Sinds 2016 beschikt Bibliotheek Westland over het BiebLab. 
Hier komen meerdere functies van de bibliotheek samen: 
mediawijsheid, leesbevordering en informatievaardigheden. 
Dit draagt bij aan de ontwikkeling van creatieve, technische 
en ondernemende vaardigheden bij jong en oud, vaardighe-
den waarvan we weten dat ze in de toekomst nodig zullen 
zijn.
Het BiebLab organiseert tweewekelijks een inloop, zodat 
kinderen ook in hun vrije tijd kennis kunnen maken met 
programmeren/robotica en zich kunnen bekwamen in het 
opzoeken en gebruiken van informatie. Gemiddeld komen er 
rond de twintig kinderen en jongeren per week op af.
In de eerste helft van 2019 werden ook nog negen workshops 
georganiseerd waaraan ca. 80 kinderen deelnamen. Dit 
naast de BiebLab excursie die aan scholen wordt aangebo-
den vanuit ons educatieve programma. Op deze excursie 
werd 20 keer ingeschreven. 
Bibliotheek Westland werkte mee aan de Dag van de West-
landse Techniek die werd georganiseerd door WNT-web. Ook 
was zij aanwezig met het team BiebBoyz bij de First Lego 
League 2019, een robotwedstrijd waarbij kinderen van 10 tot 
en met 16 jaar een robot ontwerpen, bouwen en programme-
ren, een onderzoek doen en de resultaten presenteren. 

Scan mij

Lezing van Historische vereniging

BiebLab

Lezing van Jan Brokken

3
colleges

95 
kinderen

Presentatie WNT
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Workshops 
Wij bieden workshops aan voor volwasse-
nen en kinderen. Het aanbod komt veelal 
uit de samenleving, bijvoorbeeld matches 
die op Beursvloer Westland worden ge-
maakt of bedrijven die zich aanbieden. 

Ook worden workshops ingezet ter promotie van een cursus 
van VU Westland. In 2019 werden 10 workshops voor volwas-
senen georganiseerd met 80 deelnemers. Kinderworkshops 
worden dikwijls aangeboden in samenwerking met een 
andere Westlandse partij zoals met Bieklien. Deze ‘Schoon-
moeder’ heeft drie workshops in drie verschillende vestigin-
gen verzorgd, waarbij kinderen knutselden met zwerfafval. 
Er deden in totaal 256 kinderen mee aan 20 verschillende 
workshops.

Doel preventie 
Zeven keer heeft DOEL Preventie de locatie 
van de bibliotheek gebruikt om op laag-
drempelige wijze informatiebijeenkom-
sten te organiseren voor volwassenen en 
voor het jonge gezin. Er kwamen diverse 

onderwerpen aan de orde zoals: Cognitieve fitness, Vrouwen 
in de overgang, Chronisch ziek, Faalangst bij je kind en Opvoe-
den in de 21e eeuw. Bij deze 20 informatiebijeenkomsten heb-
ben we 168 deelnemers ontvangen.

Schrijvers in de bibliotheek 
In 2019 ontvingen we Mounir Samuel, 
Chantal van Gastel, Bert Wagendorp, 
Suzanna Jansen en Jan Brokken bij Bibli-
otheek Westland. Wij interviewden de 
schrijvers voor het publiek en zij lazen 

voor uit eigen werk. De bijeenkomsten bieden Westlanders 
de kans om elkaar en bekende schrijvers te ontmoeten en te 
spreken. Totaal bezochten 167 Westlanders deze schrijvers.

Deelname boeken- en themaweken
Bij een aantal van de diverse literatuur- en boekenweken 
die jaarlijks georganiseerd worden door de CPNB (Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) voor jong 
en oud sluit Bibliotheek Westland aan. In januari zijn de  
Nationale Voorleesdagen, in maart de Boekenweek, in juni 
de Spannende BoekenWeken en in oktober de Maand van de 
Geschiedenis, de Voorleeslunch en de Kinderboekenweek. 

Nederland leest en de Kookboekenweek vinden plaats in no-
vember. Tijdens deze weken stimuleren we het leesplezier 
en de leesontwikkeling van Westlanders en wakkeren we de 
liefde voor literatuur aan. De eigen collectie vormt tijdens 
deze weken de basis en activiteiten en bezoeken van schrij-
vers worden zoveel mogelijk tijdens deze weken georgani-
seerd en aan de thema’s gekoppeld.

Tijdens de Maand van de Geschiedenis namen we deel aan 
de Historische markt in het gemeentehuis en deelden daar 
geschiedenisboeken uit, hadden een break-in box over de 
canon van de geschiedenis en presenteerde een verhalenver-
teller oude Westlandse verhalen. We zijn ingehaakt op het 
Rembrandtjaar met een vertelvoorstelling in Bibliotheek De 
Lier en een schildercursus ‘Volgens Rembrandt’ bij VU West-
land. In dit kader ontvingen ook de kinderdagverblijven een 
speciale uitvoering van het boek Nijntje x Rembrandt.

Suzanna Jansen

Bert Wagendorp

Mounir Samuel

Nijntje x Rembrandt

5 
schrijvers 167 
bezoekers

20 
workshops 

256 
kinderen

20 
workshops 

168 
deelnemers
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Westlands Boekengala
Tijdens de Boekenweek met het thema ‘Moeder de vrouw’, 
organiseerden we samen met Schrijvers tussen de Kassen, 
WestlandTheater De Naald en Westland Cultuurweb het 
Westlands Boekengala. Tijdens het gala traden Annejet van 
der Zijl, Esther Verhoef en Marieke Lucas Rijneveld op. Er zijn 
tijdens die avond contacten gelegd met Annejet van der Zijl 
voor haar optreden in het Westland tijdens de Boekenweek 
van 2020. Het was weer een mooie avond in Theater de 
Naald, die bezocht werd door 350 Westlanders. Vanaf 2020 
hebben partners besloten om deze avond op een andere  
manier in te vullen, het concept wordt nader uitgewerkt.

Podium Westland
Ook in 2019 was er in het centrum van 
Naaldwijk tijdens de Westlandse Culture-
le Uitmarkt, Podium Westland, weer veel 
te beleven. Vanzelfsprekend was er ook in 
Bibliotheek Naaldwijk van alles te doen en 

te zien. In overleg met de mede-organisatoren hebben wij 
meer focus aangebracht op Westlandse- en eigen program-
ma’s. 1500 mensen hebben genoten van het programma van  
Bibliotheek Westland, dat bestond uit een workshop van  
Koperen Kees en Muziekmeesters, optredens van dichters 
van Schrijvers tussen de kassen, een workshop wobbelyoga 
van Groeiii, een workshop Arabisch, workshops collage ma-
ken, handlettering en mozaïeken en een prachtige voorstel-
ling van de Sprookjesjutter. 

Peutercursussen 
Sinds 2019 bieden wij peutercursussen aan op het gebied 
van theater, dans, muziek, wobbelyoga en programmeren 
voor (groot)ouder met kind. Wobbelyoga van Groeiii leert 
kinderen bewegen, balanceren en concentreren. Dansen 
door Dance Innovation voor de allerkleinsten geeft op een 
speelse manier aandacht aan het verfijnen van de motoriek 
in de vorm van spel en dans. Theater wordt aangeboden aan 
de hand van een prentenboek door Theaterschool Koperen 
Kees die de kinderen meeneemt in een fantasiewereld. Mu-
ziek kan in de vorm van bewegingsliedjes, dansen, zingen en 
spelen op muziekinstrumenten. Hierdoor worden motoriek 
en ritmegevoel ontwikkeld en de taalontwikkeling gestimu-
leerd. Programmeren Aan de slag met DUPLO! In deze speelse 
cursus ontdekken peuters programmeren en techniek in het 
BiebLab. De eerste stapjes voor de allerkleinsten in de digi-
tale wereld. 

Peuterdansen

Knutselen

Wobbelyoga

Ghislaine Faase en Annejet van der Zijl

Sprookjesjutter

1500 
bezoekers
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Kennis maken en Kennis delen

Programmalijn 3

Faciliteren van kennis maken 
en kennis delen

Kennis bevindt zich niet alleen in boeken, tijdschriften, web-
sites, bibliotheken, opleidingen en cursussen, maar ook in de 
hoofden van mensen en de netwerken waar zij deel van uit-
maken. Bibliotheek Westland zoekt verbinding met mensen 
en organisaties om kennis te maken en te delen. Zij doet dit 
door een verbindend, gastvrij, laagdrempelig en neutraal plat-
form te bieden om ontmoeting, ontwikkeling en verbinding 
tot stand te brengen. Kennisdeling vindt op verschillende ma-
nieren plaats; door middel van inloopspreekuren, het organi-
seren van workshops, lezingen en het faciliteren van debatten 
over uiteenlopende onderwerpen. 
Vanuit de samenleving komen ook steeds meer vragen om 
een lezing te mogen geven over een streekgebonden onder-
werp. Met name de historische verenigingen vinden de biblio-
theek een zeer geschikte locatie. 
Ook treffen mensen met dezelfde interesses, hobby’s of erva-
ringen elkaar in communities zowel fysiek als digitaal, zoals 
bijvoorbeeld het online platform Moeders Westland, geïniti-
eerd door de bibliotheek. 
In Bibliotheek Wateringen en Maasdijk ontmoet inmiddels 
een hechte club dames elkaar maandelijks in de goedlopende 
handwerkcafés.
Voor jongeren is er in december 2019 gaming-event georga-
niseerd in samenwerking met een vrijwilliger, waarin samen 
bijvoorbeeld FIFA20 werd gespeeld. Twaalf jongeren deden 
hier aan mee. In 2020 zal deze activiteit worden uitgebreid.

Westland Ontmoet 
De landelijke Week tegen Eenzaamheid in september is in 
het Westland omgedoopt tot WestlandOntmoet. Het is een 
samenwerkingsverband tussen o.a. Vitis Welzijn, Bibliotheek 
Westland, initiatiefnemer Piet van der Valk en de gemeente 
Westland. 
Organisaties en burgers bieden activiteiten 
die mensen bij elkaar brengen en die ont-
moetingen tot stand brengen. Als partner in 
de stuurgroep draagt Bibliotheek Westland 
bij aan de stimulering en de activering van de 
samenleving om ontmoetingsactiviteiten te organiseren voor 
groot en klein. Dit jaar werd er ook door de gezamenlijke bak-
kers een speciaal ontmoetingsgebakje verkocht met het logo 
van WestlandOntmoet. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als Bibliotheek organiseren we hiertoe vanzelfsprekend ook 
diverse activiteiten in verschillende bibliotheken, zoals een 
spelletjesmiddag, een Literaire avond, voor de derde maal 
een Postzegelruilbeurs en een Proeverij van de Druiventuin. 
In 2019 waren tijdens WestlandOntmoet 378 ontmoetingen in 
de bibliotheek en 7.980 ontmoetingen in het hele Westland.

De actie in Westland is niet onopgemerkt gebleven zoals 

blijkt uit de voortgangsrapportage van actieprogramma 

‘Eén tegen eenzaamheid’ door Hugo de Jonge, de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

“Ontmoetingsgebakje: 

Tijdens de derde editie van ‘West-

landOntmoet’ gedurende de week 

was er aandacht voor de kracht 

van een ontmoeting: een gesprek, 

wandeling of kopje koffie met een 

Westlands ”ontmoetingsgebakje” 

aangeboden door de lokale bakker.”

Postzegelbeurs tijdens WestlandOntmoet

Streekdichter bij Literair café WestlandOntmoet
Wethouder opent WestlandOntmoet

378 
ontmoetingen

in de bieb

Handwerkcafé in Bibliotheek Wateringen
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Leesclubs 
Binnen Bibliotheek Westland zijn 20 lees-
clubs actief. Lidmaatschap van een leesclub 
leidt vaak tot een langdurige vriendschaps-
groep. Naast het sociale contact is het leer-

aspect ook belangrijk. Leden krijgen een beter zelfinzicht 
door de uitwisseling van diverse meningen en verhalen.
De leesclubs ontmoeten elkaar, vaak al jaren achtereen, in de 
bibliotheek of op een andere locatie. Ze bespreken een boek 
en komen tot het delen van hun eigen verhalen n.a.v. een ge-
kozen boek. 

Nationale Voorleeslunch 
Op initiatief van de Leescoalitie wordt op  
Nationale Ouderendag tijdens de Nationale 
Voorleeslunch voorgelezen aan ouderen. Voor-
lezen is een gemakkelijke en plezierige dagbe-
steding die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg

Op vrijdag 5 oktober werd de lunch verzorgd in samenwer-
king met Vitis Welzijn in De Prinsenhof waar Bibliotheek 
Maasdijk is gevestigd.. Burgemeester Bouke Arends las aan 
21 ouderen het verhaal voor dat Maarten Spanjer speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven had. Er waren veel dezelf-
de gezichten als in voorgaande jaren en ook enkele nieuwe 
mensen die van de ochtend genoten hebben.

Verhalen rond de tafel 
In verzorgingstehuizen in Westland lezen 
vrijwilligers voor aan ouderen in het kader 
van het project ‘Verhalen rond de Tafel’. De 
deelnemers worden gestimuleerd om ac-
tief mee te praten en herinneringen en er-
varingen te delen naar aanleiding van het verhaal of gedicht 
dat wordt voorgelezen. Bibliotheek Westland levert de boe-
ken en leidt vrijwilligers op om deze activiteit uit te voeren. 
In 2019 zijn voor dit project 13 vrijwilligers actief geweest. Zij 
verzorgen bij 6 instellingen maandelijks een ‘Verhaal rond 
de tafel’. Er zijn 97 bijeenkomsten geweest met in totaal 828 
luisteraars. Een prachtige en waardevolle activiteit die de be-
woners activeert en hen zeer positief stimuleert.

Debatten 
De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar 
ook het debat gevoerd wordt. Sinds eind 
2018 wordt maandelijks over een actueel 
thema gesproken onder leiding van debat-
leider Bram van Reeuwijk. Er is sprake van 
een stijgende lijn in de kwaliteit van het debat en het aantal 
deelnemers. De onderwerpen die in 2019 aan de orde kwamen 
zijn: Vrouwenemancipatie, Duurzaamheid, Kunstmatige intel-
ligentie, Eenzaamheid en LHBTI. In samenwerking met de WOS 
wordt voorafgaand aan ieder debat een podcast opgenomen 
met debatleider Bram van Reeuwijk. Deze podcast wordt ge-
bruikt voor promotie van het debat.
We nodigen de samenleving actief uit om onderwerpen aan 
te dragen en die samen met de debatleider voor te bereiden. 
Zoals met Seniorenraad Westland over Eenzaamheid, de John 
Blankenstein Foundation over LHTBI en worden er bijvoorbeeld 
gesprekken gevoerd met de gemeente om samen te werken op 
het gebied van kennisdeling over de energietransitie.

 

Leesclub uit De Lier van Francy:
Lezen is even uit de wereld zijn. Een deelneemster ver-
woordde het als volgt “Lezen doet wat met een mens”.

 “Het was een modern verhaal, dat van vorig jaar vond 
ik mooier.” aldus mevrouw Zwinkels. “Bijzonder dat de 
burgemeester het verhaal voorlas. Zijn vrouw was er 
ook bij en zij is ook al zo aardig!”

Voorleeslunch

Bieb in Debat

Studiekring De Lier

20 
leesclubs

21 
gasten

97 
verhalen

828 
bezoekers

Scan mij

6 
debatten120 

deelnemers
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Collectie, de basis van de 
bibliotheek

“Een openbare bibliotheek zonder collectie is geen bibliotheek”
Met deze quote in het “Gezamenlijk  
Collectieplan 2020-2024” zet de Koninklijke  
Bibliotheek collectie voor de huidige tijd 
in perspectief. Collectie in al zijn vormen 
is en blijft cruciaal om bij te dragen aan 
de persoonlijke ontwikkeling en blijvende 
participatie in de samenleving, zoals op-
gedragen door de Wet Stelsel Openbare  
Bibliotheekvoorzieningen. 
Uitgangspunt voor een Westlandse  
collectie is het aansluiten bij de plaatselijke  
inwoners, in inhoud, in samenstelling en 
in bereikbaarheid. Naast boeken bieden 
we een digitale collectie, die bestaat uit 
e-books, luisterboeken, hoorcolleges en  
databanken, maar ook uit robots en ande-
re digitale en programmeerbare materi-
alen. De 21e eeuwse maatschappij vraagt 
digitale geletterdheid van haar burgers.

In haar 9 vestigingen biedt Bibliotheek Westland een collec-
tie op maat voor de inwoners van die kern. De totale collectie 
van de bibliotheek omvat 141.700 materialen, boeken, kran-
ten, tijdschriften, audiovisuele materialen en speelleermate-
rialen. In de grote vestigingen is de collectie uitgebreider dan 
in de kleine vestigingen. Leden kunnen gebruik maken van 
de gehele collectie Westland door gratis reserveren en opha-
len in de “eigen” vestiging. Voor iedereen dichtbij.

De bibliotheek werkt vanuit haar educatieve taak steeds 
nauwer samen met scholen, met landelijke programma’s die 
lezen en leesplezier bevorderen om taal- en digivaardigheid 
te verbeteren. De collectie sluit ook steeds meer aan op de 
activiteiten in de bibliotheek.
Zo wordt er elke twee maanden in Naaldwijk een Bieb in 
Debat georganiseerd met een actueel onderwerp, waarvoor 
nieuwe boeken worden gekocht, websites verzameld en een 
spreker wordt uitgenodigd. Door debat wordt kennis ge-
deeld, door collectie wordt kennis verruimd. Onderwerpen 
van Bieb in Debat in 2019 waren bijvoorbeeld Duurzaam-
heid en Genderidentiteit (LHBTI). Naar aanleiding van het 
laatstgenoemde debat heeft Bibliotheek Westland een re-
genboogsticker ontworpen, waardoor de collectie voor de 
doelgroep gemakkelijker te vinden is.

Na informatieavonden in samenwerking met de Alzheimer-
stichting is besloten om in 2020 samen met deze stichting 
een “Geheugenbieb” samen te stellen, ter ondersteuning 
van mantelzorgers en andere belanghebbenden.
VU Westland biedt met haar cursussen en workshops een 
voor veel mensen fijne manier om een leven lang te leren en 
tegelijkertijd anderen te ontmoeten. De VU biedt de cursus 
Kunstgeschiedenis, de bibliotheek biedt aansluitend een le-
zing over het onderwerp, en biedt daarnaast collectie die op 
het onderwerp aansluit en mogelijkheden tot verder lezen 
en leren. Deze kruisbestuiving wordt door onze gebruikers 
gewaardeerd.

Studiekring De Lier

Collectie

680000 
uitleningen

21500 
e-books 

uitleningen

31900 
uitleningen 
via scholen
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Collectie

De speelleermaterialen die via de drie Speel-o-theken wor-
den aangeboden, vormen een belangrijk onderdeel van de 
collectie van Bibliotheek Westland. In 2019 werd ruim 7.200 
keer speelgoed geleend. Ook de vrijwilligers van de Voor-
leesvisite, die voorlezen bij minder taalvaardige gezinnen, 
gebruiken deze collectie om spelend de Nederlandse taal te 
leren aan de kinderen die zij begeleiden. In 2019 is een geheel 
nieuwe collectie voor deze doelgroep samengesteld, met 
daarin meertalige prenten- en leesboeken. In de komende 
periode willen we deze collectie uitbreiden.

In de nieuwe beleidsperiode wil Bibliotheek Westland meer 
gaan samenwerken met het Voortgezet Onderwijs. Een 
doorgaande leerlijn van 0-18 jaar kan, door het aanbieden 
van op leesplezier gerichte programma’s, bijdragen aan 
verbetering van de taalvaardigheid en daarmee aan de ont-
wikkelingskansen voor de Westlandse jeugd. Ook het bij elke 
scholier bekende Lezen voor de Lijst zal ondersteund worden 
door hiervoor een collectie samen te stellen. 

Naast om te leren en zich te informeren, wordt de collectie 
door kinderen en volwassenen ook recreatief gebruikt: om te 
ontspannen en andere werelden te leren kennen. 
De Toptitels & Trends, een aanbod van actuele bestsellers 
en in de media besproken titels, wordt veel gebruikt: In 2019 
werd 43.000 keer een toptitel uitgeleend.

Het totale aantal fysieke uitleningen in 2019 bedroeg 
680.000. Op de scholen werd daarnaast 31.800 keer geleend. 
De onlinebibliotheek leende 21.500 e-books uit.

Alle leden van Bibliotheek Westland kunnen materialen die 
niet in Westland aanwezig zijn, aanvragen uit de Collectie 
Nederland. Zo is alle informatie uit de Nederlandse bibliothe-
ken, universiteiten en andere kennisinstellingen beschikbaar.

In 2019 is een projectgroep gestart om nieuw collectiebeleid 
te maken voor de periode 
2021-2024. Met personen met verschillende aandachtsge-
bieden uit Bibliotheek Westland en met ondersteuning van 
Probiblio is nagedacht over hoe de bibliotheek er in de nabije 
toekomst uit zal gaan zien en wat daarin de rol van collectie 
zal zijn. We bouwen daarbij voort op wat de afgelopen jaren 
tot stand is gebracht. Vast staat dat collectie naast de klassie-
ke rol om informatie en recreatie te bieden, steeds meer een 
ondersteunende rol zal krijgen bij de programmering en de 
programmalijnen van Bibliotheek Westland. 

spelletjesmiddag van de Speel-o-theek

Tel mee met taal



25

Fysiek en digitaal zichtbaar

Programmalijn 4

Het fysiek en digitaal zichtbaar 
maken van de bibliotheek

Bibliotheek Westland vindt het belangrijk om in bijna alle 
kernen van Westland fysiek en digitaal zichtbaar en toegan-
kelijk te zijn en te blijven met laagdrempelige dienstverle-
ning dicht in de buurt verspreid over negen vestigingen. Dit 
sluit aan bij de visie van de gemeente Westland om in alle 
kernen de basisvoorzieningen te handhaven. 

Samen met Vitis Welzijn hebben wij ook het afgelopen jaar 
veel tijd gestoken in gesprekken over een gezamenlijke toe-
komst in de Huizen van de Buurt. Een ambitie waarbij we 
geloven dat we in samenwerking onze dienstverlening nog 
beter kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van 
de inwoners per kern. Waarbij we doelgroepen jong en oud 
aan elkaar kunnen verbinden en waar we samen met de in-
woners programmeren. De plannen zijn inmiddels vergevor-
derd voor Honselersdijk. 

In onze vestigingen ontvingen wij in 2019 523.000 bezoekers, 
een stijging van 7000 bezoeken ten opzichte van het bezoe-
kersaantal in 2018. Ook het leden aantal van de bibliotheek is 
het afgelopen jaar verder gestegen. 

Eind 2019 telde Bibliotheek Westland 26.700 leden zijnde 
24,2% van de Westlandse bevolking, dat zijn er 1200 meer 
dan in 2018.  Hiervan zijn 17.200 jeugdleden en 9.200 volwas-
sen leden. Daarnaast zijn er nog 500 abonnementen voor 
diverse instellingen. De groei in de ledenaantallen is met 
name te danken aan de groei bij de jeugdleden. Het aantal 
volwassen/betalende leden neemt conform de landelijke 
trend jaarlijks af. 

Bibliotheek Westland spant zich in om het aan-
tal betalende leden op peil te houden. Zo is er in 
het vierde kwartaal een telemarketing actie uitgevoerd om  
ouders van jeugdleden te werven als vriend van de bibli-
otheek. Ook zijn oud-leden benaderd die onlangs hun lid-
maatschap hadden opgezegd. Binnen deze doelgroepen zijn 
63 ‘vrienden’ geworven en 12 oud-leden hebben opnieuw 
hun lidmaatschap afgesloten.
De zichtbaarheid van de bibliotheek is de afgelopen jaren 
sterkt vergroot door inzet van verschillende communicatie-
kanalen, waaronder de lokale pers en diverse social media. 
Veel aandacht was er voor de promotie van de vele activi-
teiten die binnen de programmalijnen werden georgani-
seerd. Doel van deze promotie is om de bibliotheek steeds 
meer te positioneren als een organisatie die in belangrijke 
mate bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen in de  
samenleving. Hiertoe werden de volgende middelen ingezet; 
de eigen website, narrow casting in 6 vestigingen, de digita-
le nieuwsbrief en sociale mediakanalen. Wekelijks wordt de 
lokale pers benaderd om brede bekendheid te geven aan het 
diverse aanbod van de bibliotheek en de VU. Tweewekelijks 
verscheen een achtergrondartikel in Groot Westland, met 
verhalen over activiteiten en dienstverlening.

De nieuwsbrief van de bibliotheek ging het afgelopen jaar 
maandelijks naar 13.156 abonnees en kent een openings-
rate van 30,6%. Daarnaast zijn er vijf nieuwsbrief spe-
cials verstuurd naar de doelgroep Jonge gezinnen en drie 
nieuwsbrieven naar Leesconsulenten op de basisscholen. 
Ook ontvangen de diverse vrijwilligersgroepen hun eigen 
nieuwsbrief. In deze nieuwbrieven wordt specifiek informa-
tie voor deze doelgroepen opgenomen.
De nieuwsbrief van VU Westland wordt in dezelfde layout 
en opzet verstuurd als de bibliotheek nieuwsbrief, de onder-
werpen zijn op elkaar afgestemd om verbinding tussen de 
organisaties te illustreren. 
Ook de website en de app (Wise Bibiotheek) hebben een 
groot bereik met 183.143 bezoekers in 2019. De website van 
VU Westland is vernieuwd en geactualiseerd en deze kent 
jaarlijks 22.587 bezoekers. 

Louise en Mariëlle werken aan brochure VU

 Boekpresentatie Joop van Dijk

Fotosessie voor social media

Scan mij

26700 
leden
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Sociale media, waaronder Twitter, Facebook en Instagram, 
zijn actief ingezet om bijzondere, leuke en gedenkwaardige 
gebeurtenissen in de bibliotheek onder de aandacht te bren-
gen. Klanten reageerden daarop. Zo ontstond interactie met 
de doelgroep en de Westlandse samenleving. Door meerdere 
medewerkers verantwoordelijk te maken voor de inzet van 
sociale media bleef de tijdsbesteding binnen de perken en 
ontstond ook meer spreiding in onderwerpen. In 2019 stegen 
de Facebook likes van ruim 1050 naar 1268, op Twitter heeft 
de bibliotheek inmiddels 1468 volgers. Op Instagram zijn 
inmiddels 424 volgers geworven. De community Moeders 
Westland, die in 2018 is opgestart en waar moeders van jon-
ge kinderen met elkaar in contact komen, is gegroeid naar 
255 leden.

Het promotieteam van Bibliotheek Westland en VU West-
land heeft tijdens de feestweken en braderieën de Westland-
se kernen bezocht. Zij hebben daar folders en waardebonnen 
voor koffie en limonade uitgedeeld, gaven informatie over 
de bibliotheek en de cursussen van VU Westland en nodig-
den mensen uit om naar de bibliotheek te komen. Het pro-
motieteam is duidelijk herkenbaar door de poloshirts met 
logo’s. 

Elke twee maanden wordt er een flyer met activiteiten ont-
wikkeld waarin de samenwerkingspartners en de structu-
rele activiteiten worden benoemd. Zo is er aandacht voor  
Digisterker, BoekStart, het BiebLab en de cursussen van VU 
Westland. 
Voor VU Westland is een brochure uitgegeven met het aan-
bod voor het cursusjaar 2019-2020. Deze brochure is eind  
augustus huis-aan-huis verspreid. 

RITV (Regionale Internet Televisie) maakte met filmpjes een 
verslag van de verschillende activiteiten die georganiseerd 
werden door de bibliotheek. Deze werden in het Bibliotheek 
journaal van RITV uitgezonden en geplaatst op de website 
van de bibliotheek. In samenwerking met Cultuurweb West-
land, Kinderdagverblijf Okidoki en Vitis Welzijn werden 
wekelijks reportages voor WOS ‘In jouw buurt’ gemaakt. 
Bibliotheek Westland verzorgde twee keer een item in het 
programma. De verschillende filmpjes die zijn opgenomen in 
dit jaarverslag en die middels een QR code zijn te zien, zijn 
afkomstig van RITV en WOS.

Promotieteam Rozenpark

Promotie van aanbod VU en bibliotheek
Promotie van aanbod VU en bibliotheek
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 toekomstbestendige bibliotheek

Programmalijn 5 

Realiseren van een toekomst-
bestendige bibliotheek

Bibliotheek Westland transformeert van een uitleen orga-
nisatie naar toekomstbestendige maatschappelijk educa-
tieve bibliotheek. Toekomstbestendig niet alleen door meer 
marktgericht dan productgericht te werken maar ook door 
verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, financiën 
en stakeholder management.

Door middel van marktonderzoek in 2019 werd informatie 
verkregen over het beeld dat partners, leden en inwoners 
van het Westland hebben van de bibliotheek en hoe zij de 
samenwerking ervaren. Hieruit kwam naar voren dat de sa-
menwerking met de bibliotheek volgens de partners de afge-
lopen jaren sterk is verbeterd. Het rapportcijfer ging van een 
6,2 naar een 7,8. 
De in 2019 uitgevoerde klantsegmentatie heeft de behoeftes 
van verschillende klantgroepen nader in beeld gebracht waar-
door betere focus mogelijk is om verdere keuzes te maken ten 
aanzien van programmering, collectie en communicatie.

BIbliotheek Westland midden in de samenleving
Als moderne organisatie die midden in de samenleving 
staat, werkt Bibliotheek Westland samen in de keten en 
krijgt een steeds grotere maatschappelijke rol. Diverse pro-
gramma’s die we aanbieden dragen bij aan die maatschap-
pelijke waarde. Binnen die programma’s zijn bovendien ook 
ruim 400 vrijwilligers actief, mensen die hiermee een zinvol-
le tijdsbesteding hebben, zichzelf verrijken en hun netwerk 
uitbreiden. 

Ook werken we steeds actiever samen in lokale en nationale 
netwerken, door kennis te delen en te halen. Met de partners 
in Westland werken we aan een mooi kunst- en cultuuraan-
bod, ondersteunen we Westlanders bij het werken aan hun 
basisvaardigheden en leesplezier, dagen we Westlanders 
uit om deel te nemen aan debatten en om zichzelf te blijven 
ontwikkelen. Daarnaast zijn we actief in diverse netwerken, 
zoals financieel Fit Westland, het statushoudersoverleg, het 
netwerk tegen eenzaamheid, het taalnetwerk en het net-
werk Westland als regenboog gemeente.
We blijven zo nauw in verbinding met onze partners en  
stakeholders in het Westland.

donatie aan de Boetzelaer

Stakeholders Taalhuis

Promotie van aanbod VU en bibliotheek Stakeholders Vitis 
Presentatie gemeente plan Wateringen

 Westland als regenboog gemeente
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Begin 2019 ontvingen we een afvaardiging van de MO com-
missie in Bibliotheek ’s-Gravenzande waar we een toelich-
ting hebben geven op de bijdrage van Bibliotheek Westland 
aan de Westlandse samenleving en hoe wij dit uitvoeren. 
Wij voerden een interessante discussie over de programma-
lijnen en de resultaten die we daarbinnen behalen. 

Ook maakten we kennis met onze nieuwe burgemeester, 
Bouke Arends, in Bibliotheek Wateringen waar hij in gesprek 
ging met deelnemers van het Taalcafé en een verhaal voorlas 
bij de BoekStartochtend. 

Buiten Westland maakt de bibliotheek deel uit van een sterk, 
landelijk bibliotheeknetwerk, waar experts kennis en kunde 
delen en soms samen ontwikkelen. De bibliotheek neemt 
deel aan diverse kennisnetwerken, zoals het Zuid-Hollands 
taalnetwerk, de intervisiegroep ‘kansen multifunctionele 
gebouwen’, intervisiegroep Volksuniversiteiten, een werk-
groep programmering, marketing & communicatie en een 
werkgroep waarin in samenwerking met Probiblio nieuw 
collectiebeleid wordt ontwikkeld. 
Tot slot ontwikkelen wij gezamenlijk programma’s op het  
gebied van taal en digitaal aanbod aan de scholen.

Burgemeester met taalvragers

Stakeholders gemeente 
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MO commissie in Bibliotheek ‘s-Gravenzande

Burgemeester leest voor bij BoekStart 
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Organisatieontwikkeling
In 2018 en 2019 heeft Bibliotheek Westland nieuwe stappen 
gezet in haar ontwikkeling. De blik naar buiten is onontbeer-
lijk voor de doorontwikkeling van de bibliotheekbranche en 
dus voor Bibliotheek Westland. Een innovatieve, flexibele en 
resultaatgerichte organisatie is nodig om de kansen in de 
samenleving te benutten. Door nieuwe interactie binnen de 
organisatie tot stand te brengen en alle medewerkers (vanuit 
een eigen rol) te laten meewerken in projecten is vernieuwing 
meer bottom up tot stand gekomen. Door het realiseren van 
een continue PDCA cyclus hebben we er samen voor gezorgd 
dat een lerende organisatie is ontstaan. Zoals eerder aange-
geven wil Bibliotheek Westland als organisatie bijdragen aan 
de ontwikkeling van de Westlanders, de medewerkers van de 
bibliotheek daarbij voorop. De afgelopen twee jaar is ingezet 
op het werken in projecten. Projectmatig creëren is een ma-
nier om flexibel en resultaatgericht in te kunnen spelen op de 
wensen en behoeften vanuit de samenleving. Verantwoor-
delijkheden zijn daarbij op een andere plek in de organisatie 
komen te liggen en talenten van medewerkers zijn nog beter 
benut. Elk (project)team heeft verantwoordelijkheid genomen 
voor de afstemming van het werk en de resultaten daarvan. 

Om de gewenste ontwikkeling te ondersteunen:
• heeft de bibliotheek een groot aantal projecten vormge-

geven om (nieuwe) diensten/producten te ontwikkelen, 
samen met (nieuwe) lokale partners. Aan die projecten 
hebben vrijwel alle medewerkers, vanuit een eigen rol, 
bijgedragen.

• is het proces ‘projectmatig werken’ gestroomlijnd door te 
werken met projectplannen en projectrollen.

• hebben de leidinggevenden medewerkers gecoacht op 
professionele/persoonlijke ontwikkeling, o.a. door het 
voeren van ontwikkelgesprekken.

• hebben de projectcoördinatoren medewerkers gecoacht 
op hun inhoudelijke bijdrage aan de projecten.

• hebben diverse ontwikkelactiviteiten plaatsgevonden 
om het projectmatig samenwerken en professionele/
persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld 
door intervisiebijeenkomsten, cursussen en het realise-
ren van persoonlijke ontwikkelplannen 

Het organisatie ontwikkeltraject is deels bekostigd met een 
ESF subsidie. 
Vanzelfsprekend kent een dergelijk traject ook uitdagingen, 
niet alles gaat in een keer goed. Vertrouwen in elkaar is het 
sleutelwoord en mensen de ruimte geven om de eigen fou-
ten te maken. 
Halverwege 2019 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd. 
De algemene conclusie was dat medewerkers van Biblio-
theek Westland over het algemeen heel tevreden zijn. Ze zijn 
trots om voor de organisatie te werken, vinden het werk af-
wisselend en uitdagend en hebben het gevoel iets voor an-
deren te kunnen betekenen. Zij voelen zich gewaardeerd en 
hebben vertrouwen in de toekomst. Twee aandachtspunten 
die uit het onderzoek naar voren komen zijn:
- tijd hebben om te focussen op taken
- omgaan met vrijwilligers.

De organisatieontwikkelingen bij Bibliotheek Westland ble-
ven niet onopgemerkt en resulteerden in een uitgebreid 
interview met directeur Renske van Kooij in het Bibliotheek-
blad van juni 2019.

Het team
Het team van Bibliotheek Westland bestond in 2019 uit  
45 medewerkers en in totaal 21 fte. In 2019 verlieten 6 mede-
werkers de organisatie om uiteenlopende redenen. Er kwa-
men 4 medewerkers nieuw in dienst. Er waren twee jubilea 
te vieren. Martin Koene was 30 jaar in dienst via Patijnen-
burg en Kees van den Boogert was op 1 november 40 jaar in 
dienst. 

jubileum Kees van den Boogert

Personeelsbijeenkomst

jubileum Martin Koene
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage in 2019 was 9,4%. Dit percentage  
is onderverdeeld in 0,28% kort verzuim, 0,50% middellang en 
8,64% lang verzuim. Het lang verzuim was hoog door lang-
durige afwezigheid van 3 medewerkers. Van deze langdurig 
zieken hebben twee medewerkers de organisatie inmiddels 
verlaten en is de andere medewerker weer aan de slag.

Vrijwilligers
Ruim 400 vrijwilligers ondersteunen de activiteiten in de  
bibliotheek. Ruim 120 vrijwilligers waren actief als gast-
vrouw of gastheer en voerden samen met de medewerkers 
projecten uit. 
In het Taalhuis waren ruim 200 vrijwilligers actief. In het  
kader van het project Voorleesvisite lazen 30 vrijwilligers 
voor bij gezinnen thuis en voor het begeleiden van Verhalen 
rond de tafel, bezochten 13 vrijwilligers diverse verzorgings-
tehuizen. Ook zetten vrijwilligers zich in voor Digisterker en 
de Speel-o-theek. 
Het jaarlijkse moment om bibliotheek vrijwilligers te bedan-
ken voor hun inzet, werd vorm gegeven middels een nieuw-
jaarsontbijt op 9 januari 2020 waar ruim 100 vrijwilligers 
aanschoven. Zij genoten van lekkernijen en deden mee aan 
een PubQuiz. Ook organiseerden we in december een feestje 
voor de vrijwilligers van het Taalhuis, zij werden verrast met 
een attentie passend bij de Sinterklaas- en Kersttijd.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
De personeelsvertegenwoordiging en directie hebben dit 
jaar 5 keer met elkaar overlegd, waarvan 1 keer in het bijzijn 
van 2 leden van de raad van toezicht. 
Belangrijke gespreksonderwerpen waren de voortgang van 
de organisatieontwikkeling en de uitkomsten van het mede-
werkersonderzoek die daaraan gerelateerd waren.
Andere onderwerpen die werden besproken waren kwar-
taal- en jaarcijfers, kritieke prestatie indicatoren (kpi’s) en 
herziene onderwerpen uit het personeelshandboek (o.a. ca-
lamiteitenplan, verlofregeling en gedragscode).
In 2019 bestond de PVT uit: 
• Carla van Ginneken (voorzitter)
• Hennie Altena (lid),
• Roel Hoving (lid),
• Merel van der Zalm (lid), 
• Karin Zegveld (lid).

Eind 2019 beëindigden Roel en Carla na 6 jaar hun PVT-lid-
maatschap en trad Ghislaine Faase toe tot de PVT. Merel van 
der Zalm is benoemd tot voorzitter.

personeelsbijeenkomst

personeelsbijeenkomsten

personeelsbijeenkomsten

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Realisatielab
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personeelsbijeenkomsten

Realisatielab
Samen met specialisten van Probiblio werd in 2019 gestart 
met het traject Realisatielab als vervolg op het organisa-
tie ontwikkeltraject. Een intensief en integraal project om  
Bibliotheek Westland te ondersteunen in de transitie 
van uitleenbibliotheek naar maatschappelijk educatieve  
bibliotheek. Het pilot-project is financieel ondersteund door 
de provincie.

Binnen dit programma is aandacht besteed aan de tot-
standkoming van het strategisch plan, de strategische 
HR ontwikkeling, merkenmanagement en het marketing  
communicatie plan alsook de organisatie processen.

Hiertoe is er onder andere een merkwaardenonderzoek 
uitgevoerd, gevolgd door diverse positioneringssessies en  
stakeholder- en medewerkersbijeenkomsten. Daarnaast zijn 
er uitgebreide kwantitatieve onderzoeken gedaan onder le-
den, niet-leden, partners, de RvT en medewerkers.
Ook is er een interessante bijeenkomst georganiseerd met 
de gemeente om input te verkrijgen voor het plan van  
Bibliotheek Westland. De positief kritische input is door ons 
dankbaar ontvangen en meegenomen in het strategisch 
plan.

Voor de versterking van de organisatie heeft een adviseur 
van Probiblio de bibliotheek ook begeleid bij de uitgebreide 
zelfevaluatie als voorbereiding op de certificering die eind 
2020 zal plaatsvinden. Tot slot is er aandacht besteed aan het 
strategisch HR-beleid.

ICT en automatisering
Vanzelfsprekend sluit de dienstverlening ook op ICT-gebied 
aan bij de wensen van de gasten van de bibliotheek door de 
aanwezigheid in alle vestigingen van moderne, toekomst- 
bestendige ICT-apparatuur, die werkt met snelle internet- 
verbindingen. De bezoekers en medewerkers kunnen  
gebruik maken van krachtige (mini-)pc’s met grote beeld-
schermen. In alle vestigingen is wifi aanwezig.
Ten behoeve van cursussen en workshops van VU Westland 
(in ‘s-Gravenzande en De Lier) werden 20 nieuwe laptops 
aangeschaft, ter vervanging van verouderde apparatuur.
In de vestigingen van Naaldwijk, ’s-Gravenzande en  
Wateringen werd nieuwe apparatuur aangeschaft voor de 
betaalautomaten.
In de loop van het jaar werd onderzoek uitgevoerd naar 
het uitfaseren van onze servers, gecombineerd met een 
overgang naar het werken in de cloud, en de aanschaf van 
een moderne publieks-interface voor de ontsluiting van de  
publieks-pc’s. Ook oriënteerde Bibliotheek Westland zich op 
een alternatieve invulling van het ICT-beheer en een upgrade 
van de aanwezige datalijnen.
Uit het oogpunt van efficiency en besparing werden de  
binnen de organisatie aanwezige aansluitingen op alarm-
centrales overgeplaatst van ISDN-lijnen naar de al bestaan-
de datalijnen. Deze lijnen worden behalve voor dataverkeer  
(internet) ook gebruikt voor telefonie (VOIP).
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Medewerkers backoffice en klantenservice



www.bibliotheekwestland.nl 

Onze bibliotheken

Bibliotheek De Lier, Van Rijnstraat 28, 2678 BP, 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
Bibliotheek Honselersdijk, Veilingweg 1A, 2675 BR, Tel.: 0174 – 61 05 28
Bibliotheek Kwintsheul, Leeuwerik 11, 2295 PE, Tel.: 0174 – 29 45 06
Bibliotheek Maasdijk, Cornelis Houtmanplein 6, 2676 XE, 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
via Instagram: https://www.instagram.com/bibliotheekwestland/
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