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1. Voorwoord 
Trots presenteren wij ons Strategisch Beleidsplan 2021-2024!  

Trots omdat wij mogen werken voor Bibliotheek Westland, omdat wij onderdeel zijn van een 

eeuwenoud instituut dat meegaat met de tijd, dat laagdrempelig is, waar iedereen welkom is en 

waar mensen rijker worden. En trots op dit plan, waar veel energie in zit, veel denk- en daadkracht 

en visie. En dat nooit zonder intensieve samenwerking tot stand zou zijn gekomen. 

 

Dankbaar zijn we dat zoveel mensen hebben willen meewerken aan het tot stand komen van onze 

plannen, op welke manier dan ook. In het najaar van 2019 bevroegen we de Westlandse samenleving 

en belegden we bijeenkomsten met onze stakeholders, zoals partners uit het taalnetwerk, uit het 

culturele veld en het verenigingsleven en vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen. We 

vroegen hen mee te denken, vragen te stellen, kritische noten te geven, tips en tops te noemen en 

hun dromen met ons te delen.  

 

Met het onderwijs bespraken we het belang van samenwerken in de Lokale Educatieve Agenda en 

kregen we tegelijkertijd input  voor onderliggend plan. 

We danken onze collega’s van Vitis voor hun input tijdens een ontbijtsessie met zang en dans. De 

uitkomst was hoopvol, toekomstgericht en strevend naar nauwere samenwerking, met name in 

Huizen van de Buurt. 

 

Dank ook aan de medewerkers van Gemeente Westland door wie we ons in een bijzonder open, 

constructieve en positief kritische bijeenkomst gesteund voelden in wat wij dromen, doen en soms 

noodgedwongen moeten laten.  

We hielden personeelsbijeenkomsten, in diverse samenstellingen en waarderen de kritische en 

betrokken houding van collega’s en ook hun eerlijkheid, steeds met de focus op het belang van onze 

bijdrage aan de Westlandse samenleving. 

 

De leden van de raad van toezicht luisterden goed, dachten mee en door, bevroegen de 

projectcoördinatoren, noemden aandachtspunten en droegen op die manier bij aan het 

optimaliseren van dit beleidsplan. 

 

Op het moment van goedkeuren van dit strategisch meerjarenplan zit Nederland middenin de crisis 

die veroorzaakt wordt door het COVID-19 virus. Dit strategisch plan werd eind 2019 geschreven 

en  heeft derhalve de destijds existerende economische en maatschappelijke stand van zaken als 

uitgangspunt. De rvt en de directie hebben samen  besloten om vooralsnog onderhavig plan te 

hanteren richting de subsidiegever. Tegelijkertijd voelen wij de behoefte om, in overleg met de 

gemeente, dit plan te herijken zodra de gevolgen van de crisis duidelijk zijn. 

 

Tot slot, iets dat we dagelijks zeggen tegen onze bezoekers: “Veel leesplezier gewenst!” 
 
Renske van Kooij 
Directeur-bestuurder 
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2. Inleiding 
 
Bibliotheek Westland slaagde er de afgelopen jaren in om de trend van dalende bezoekers- en 
ledenaantallen om te buigen naar een stijgende lijn met als resultaat meer dan een half miljoen 
bezoekers in 2019. Ondertussen transformeerde zij van een klassieke uitleenorganisatie naar een 
maatschappelijk educatieve bibliotheek;  
Gemeente Westland, de overheid, het onderwijs en de rest van de samenleving weten de bibliotheek 
goed te vinden: de bibliotheek is hiermee een onmisbare schakel geworden in een maatschappij 
waar het meer en meer draait om (digitale) geletterdheid, kennis en participatie. 
Al deze ontwikkelingen, diensten en activiteiten voert Bibliotheek Westland uit met een vrijwel gelijk 
gebleven formatie en met inmiddels ruim 400 vrijwilligers. Graag willen wij de huidige rol 
bestendigen met focus op kwaliteit en samenwerking met partners. Hieronder leest u hoe wij dat 
willen doen. Separaat bieden wij u een meerjaren begroting aan, waarin staat toegelicht welke 
middelen wij nodig hebben om onze doelen te kunnen realiseren.  
 
Veranderende maatschappij 
De maatschappij verandert in een hoog tempo en niemand weet exact wat dat voor mensen gaat 
betekenen in de toekomst. Wel duidelijk is dat steeds meer een beroep wordt gedaan op de 
zelfredzaamheid van mensen en het vermogen om te participeren in de samenleving. De 
maatschappij ontwikkelt naar een kennis- en netwerksamenleving, o.a. door de verregaande 
digitalisering, en vraagt om nieuwe vaardigheden om optimaal mee te kunnen doen in de 21ste 
eeuw.  
Het belang van kennis neemt toe en taal- en digitale vaardigheid zijn onmisbaar. In de sterk 
individualiserende samenleving ontstaat hierdoor een nieuwe kloof tussen arm en rijk, maar ook 
tussen hoog- en laagopgeleide mensen. In Nederland wordt het verschil tussen laaggeletterden en 
excellente geletterden groter: beide nemen toe in aantal.1  
 
Veranderende bibliotheek 
Er is sprake van vergrijzing en steeds meer mensen zijn alleenstaand. Eenzaamheid vormt een groot 
probleem en niet alleen onder ouderen.  
Daarnaast hebben veel mensen het druk, zoeken naar balans in werk, zorgtaken en privé en worden 
overspoeld met informatie. Tot slot neemt de behoefte aan beleving en het delen van kennis en 
ervaringen toe. 
Deze ontwikkelingen in ogenschouw nemend, in combinatie met een zich terugtrekkende overheid, 
werd het een aantal jaren geleden duidelijk dat de bibliotheken zichzelf opnieuw moesten gaan 
uitvinden. Beter gezegd: terug moesten keren naar waar ze ooit voor werden opgericht, namelijk het 
ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van mensen zodat ze goed konden participeren in 
een democratische samenleving en dat vertaald naar de huidige samenleving.  
 
Bibliotheek Westland heeft gedurende de vorige beleidsperiode, zoals vastgelegd in het Strategisch 
Plan 2017-2020, een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. De transitie van een klassieke 
uitleenbibliotheek naar de vernieuwde maatschappelijk educatieve bibliotheek is al vergevorderd. 
Mede door het organisatie-ontwikkeltraject in samenwerking met Bureau Matt, deels gefinancierd 
door ESF, deelname aan het Realisatielab van Probiblio en de bijdrage vanuit het Bibliotheeknetwerk, 
konden veranderingen in hoog tempo worden gerealiseerd.  
 
Uitgangspunten 
Op basis van deze ontwikkeling heeft Bibliotheek Westland haar strategie bepaald voor de komende 
vier jaren, wat heeft geresulteerd in het Strategisch Beleidsplan 2021-2024. Dit strategisch plan is 
tevens gebaseerd op: 
 

                                                           
1
 De Greef et al., 2016 
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 Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen  
In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)2 is vastgelegd dat iedere Nederlander 
toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als in digitale vorm. Daarmee 
zijn de landelijke digitale bibliotheek en de lokale fysieke bibliotheek onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zij opereren in een sterk regionaal en landelijk netwerk, waarbinnen producten en 
diensten worden ontwikkeld, vaak in opdracht van OCW, die alle bibliotheken lokaal kunnen 
aanbieden.  
De wet verplicht de openbare bibliotheek tot ondersteuning van het onderwijs. Ook is in de wet 
vastgelegd dat de openbare bibliotheek haar publieke taak vervult op basis van de waarden 
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit.   
 
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft tot taak verbinding tussen openbare bibliotheken tot stand te 
brengen, onderzoek te doen en innovatie te initiëren. Daarnaast is de KB verantwoordelijk voor een 
landelijk collectieplan. In het stelstel van bibliotheken zijn de Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s) 
ondersteunend voor de lokale bibliotheken. Voor Noord- en Zuid-Holland is dat Probiblio. 
 

 De functies van de bibliotheek dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het algemeen 
 publiek en aan de verbetering van haar maatschappelijke kansen: 

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie 
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur 
4. Organiseren van ontmoeting en debat 
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur 

 

 Ambitie Gemeente Westland 
De Gemeente Westland heeft als ambitie dat nieuwe vormen van zorg en ondernemerschap tot 
stand komen en professionals meer samenwerken met de inwoners aan complexe vraagstukken 
zoals armoede, sociale verbondenheid en ruimte voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen3.  
Bibliotheek Westland draagt graag bij aan het realiseren van deze ambitie; dit strategisch plan is dan 
ook gebaseerd op de speerpunten zoals deze zijn verwoord in het gemeentelijke Westland 
Programma ‘Samen werken aan een nieuwe balans’ en het gemeentelijk uitvoeringsprogramma 
‘Kernachtig Sociaal’4.  
 

 Dynamiek van de lerende organisatie 
Bibliotheek Westland is een lerende organisatie die zich organisch ontwikkelt met als doel te groeien 
naar een dynamisch evenwicht. Ze is hierdoor in staat te anticiperen op en tegemoet te komen aan 
de veranderende en toenemende vraag vanuit de samenleving en partners. Bovendien vindt 
continue evaluatie en bijstelling plaats van processen en van de organisatiestructuur en –cultuur. 
Veel aandacht wordt besteed aan de ondersteuning en (competentie)ontwikkeling van 
medewerkers. 
 

 Input van stakeholders 
Naast bijeenkomsten met stakeholders waarin ideeën werden uitgewisseld en plannen werden 
voorgelegd, heeft ook uitgebreid schriftelijk onderzoek plaatsgevonden. Dit richtte zich op de rol van 
de bibliotheek als samenwerkingspartner in de Westlandse samenleving en op de genoemde 
transitie van de bibliotheek van uitleenorganisatie naar maatschappelijk educatieve bibliotheek. Er 
was sprake van een goede respons van onze samenwerkingspartners, leden, niet-leden, 
medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek en overige inwoners van Westland. De uitkomsten 
zijn meegenomen in dit strategisch plan. 

                                                           
2
 Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Ministerie OCW, 2015) 

3
 Westland Programma 2018-2022 ‘Samen werken aan een nieuwe balans’ (Gemeente Westland, 2018) 

4
 Uitvoeringsprogramma 2016-2020 ‘Kernachtig sociaal’ (Gemeente Westland, 2016) 
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Rol van Bibliotheek Westland in de samenleving 2021 - 2024 
Samen met partners, creëert Bibliotheek Westland, bij voorkeur in iedere kern, een stimulerende 
leeromgeving en een gastvrije ontmoetingsplek in bibliotheken, in Huizen van de Buurt en online. 
Een dynamische plek waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontspannen en ontwikkelen. Een plek 
waar men anderen kan ondersteunen en zich door middel van (nieuwe) netwerken aan elkaar kan 
verbinden. Waar mensen kennis kunnen maken en delen en waar de programmering in nauwe 
verbinding staat met de lokale gemeenschap en haar wensen en behoeften. Bibliotheek Westland  
heeft als speerpunt en specialisme de preventie van laaggeletterdheid en de bevordering van 
leesplezier en de liefde voor verhalen 
Hiermee creëert Bibliotheek Westland maatschappelijke waarde, samen met partners, en draagt bij 
aan  de ontwikkeling van de  Westlanders en het versterken van de Westlandse samenleving. 
 
Focus 2021-2024 

 Uitbouwen en verdiepen van relaties binnen de samenleving 

 Blijvende fysieke aanwezigheid 

 Bijdrage aan preventie en aan het oplossen van integrale vraagstukken in Westland, bijvoorbeeld 
eenzaamheid, laaggeletterd- en laaggecijferdheid en armoede 

 Versterken van de organisatie door balans tussen kwaliteit en kwantiteit: borging van processen 
en verhoging van de middelen  

 Het goede goed doen. 
 
Risico’s 

 Leerbaarheid en veranderingsbereidheid van de organisatie 

 Tekort aan financiële middelen 
 

Leeswijzer 
In de eerste hoofdstukken worden na missie, visie en strategische doelstellingen, de kernwaarden 
van Bibliotheek Westland benoemd. De programmalijnen komen aan bod in hoofdstuk 6. Er volgt 
een korte terugblik op de huidige beleidsperiode. Hierbij worden de aandachtspunten, de 
zogenaamde learnings, die daaruit worden meegenomen beschreven. Vooruitkijkend worden de 
doelstellingen beschreven en de manier waarop de bibliotheek deze gaat bereiken, wat de resultaten 
zijn en de ambities. Met deze ambities deelt Bibliotheek Westland haar dromen die uit kunnen 
komen wanneer zij extra middelen tot haar beschikking krijgt, een alternatief scenario. 
In hoofdstuk 7 wordt de visie op goed werkgeverschap uiteengezet. In hoofdstuk 8 komt de 
toekomstbestendigheid van Bibliotheek Westland aan de orde. 
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3. Visie en missie  

Visie 
Bibliotheek Westland gelooft dat mensen die zichzelf ontwikkelen gelukkiger en gezonder zijn en in 

staat zijn om blijvend en volwaardig te participeren in de samenleving. 

Missie 
Bibliotheek Westland draagt hieraan bij door de persoonlijke en talentontwikkeling van alle 

Westlanders te ondersteunen, stimuleren en faciliteren. 

Bibliotheek Westland vormt hiertoe samen met haar partners een dynamisch platform waar 

Westlanders elkaar kunnen ontmoeten om te lezen, te leren en kennis en verhalen te delen .  

Mission statement:  
Bibliotheek Westland ondersteunt, stimuleert en faciliteert de persoonlijke ontwikkeling van alle 

Westlanders. 
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4. Kernwaarden 
Vanuit de missie, de visie en het mission statement is een aantal kernwaarden gekozen, mede 

gebaseerd op onderzoek onder diverse stakeholders en medewerkers, positioneringssessies en de 

waarden uit de vorige beleidsperiode. 

 

Verbindend 

Bibliotheek Westland verbindt mensen en groepen met elkaar. Het doel is om waarde toe te voegen 

op basis van wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe stakeholders. Wij hebben 

gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Dit alles doen we met elkaar, samen met vrijwilligers, 

inwoners en partners. Wij zetten ons in voor het verder ontwikkelen van de Westlandse 

samenleving.  

 

Deskundig:  

Bibliotheek Westland draagt bij aan de Westlandse samenleving door haar deskundigheid in te 

zetten in de samenleving. Wij doen dit door de deskundigheid van de medewerkers op peil te 

houden en te verstevigen en deze deskundigheid in te zetten om inwoners te ondersteunen bij 

basisvaardigheden, te stimuleren tot een leven lang ontwikkelen, te ondersteunen bij het delen van 

kennis en inwoners te inspireren tot lezen en het delen van verhalen. 

 

Dynamisch: 

Bibliotheek Westland biedt een energiek, afwisselend en verrassend programma binnen en buiten 

haar vestigingen. De vestigingen ademen een positieve sfeer waar verschillende doelgroepen elkaar 

op allerlei manieren ontmoeten en van elkaar kunnen leren. 

 

Vooruitstrevend:  

Bibliotheek Westland is op zoek naar en staat open voor nieuwe ontwikkelingen, zodat zij die kan 

delen met alle Westlanders. Zij gaat daartoe verbinding aan met mensen en organisaties die 

vernieuwend zijn op allerlei gebieden. Bibliotheek Westland is hierin ambitieus en durft te 

experimenteren met oog voor kosten, rendement en risico’s.  

 

Stimulerend:  

Bibliotheek Westland is een stimulerende organisatie. Dit blijkt zowel uit de communicatie, 

inrichting, manier van samenwerking als het gedrag van de medewerkers in onze vestigingen. Wij zijn 

meedenkend, proactief en adviserend richting onze gasten, partners en samenleving. 
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5. Strategische doelstellingen 
Om invulling te geven aan de missie heeft Bibliotheek Westland de volgende strategische 

doelstellingen geformuleerd: 

I. Alle Westlanders, zowel jeugd als volwassenen, worden ondersteund bij het ontwikkelen en 

versterken van hun talenten en basisvaardigheden. 

II. Alle Westlanders worden gestimuleerd zich een leven lang te ontwikkelen passend bij de 

verschillende levensfasen. 

III. Alle Westlanders worden gefaciliteerd bij het maken en delen van kennis. 

IV. Alle Westlanders worden gestimuleerd en geïnspireerd op het gebied van lezen en het delen 

van verhalen. 

V. Bibliotheek Westland is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers en vrijwilligers zich 

kunnen ontwikkelen en waar aandacht is voor borging en continuïteit van deskundigheid. 

VI. Bibliotheek Westland is een toekomstbestendige duurzame organisatie op het gebied van 

bedrijfsvoering, financiën, stakeholdermanagement en de inzet van en zorg voor 

medewerkers en vrijwilligers. 
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6. Programmalijnen 
De strategische doelstellingen zijn vertaald naar zes  programmalijnen die de doelstellingen en het 

productaanbod van Bibliotheek Westland inkaderen: 

1. Ondersteuning van basisvaardigheden en talentontwikkeling 
a. bij de jeugd  
b. bij volwassenen 

2. Leven lang leren en ontwikkelen 
3. Kennis maken en kennis delen 
4. Liefde voor lezen en verhalen 
 

De programmalijnen aantrekkelijk werkgeverschap (5)  en de toekomstbestendigheid van de 

bibliotheek (6) vormen hiertoe het fundament. 

6.1. Programmalijn 1. Basisvaardigheden en talentontwikkeling 
Om goed mee te kunnen doen in de samenleving hebben mensen voldoende basisvaardigheden 
nodig. Dat begint al bij de jeugd. Om laaggeletterdheid te voorkomen en talentontwikkeling te 
stimuleren, biedt Bibliotheek Westland een doorlopende leerlijn voor de jeugd. Daarnaast is er een 
specifiek aanbod voor volwassenen. Als zij moeite hebben met taal, rekenen of minder digitaal 
vaardig zijn, heeft dit vaak effect op andere vlakken zoals het vinden van werk, de gezondheid en grip 
houden op de financiën. In Westland wonen ongeveer 16.000 laaggeletterde volwassenen die 
ondersteuning kunnen gebruiken bij het werken aan de basisvaardigheden. 
 

6.1.1 1a. Basisvaardigheden & talentontwikkeling jeugd 
Terugblik 2017-2020 
De dienstverlening aan deze groep heeft zich enorm uitgebreid in de afgelopen periode. De meeste 
kwantitatieve doelen werden gehaald. Het Boekstartprogramma in de bibliotheek stimuleerde en 
inspireerde (groot)ouders en kinderen tot (voor)leesplezier en resulteerde in mooie ontmoetingen. 
Boekstart Kinderdagverblijven is op 30 locaties geïmplementeerd. Het aantal dBos scholen bleef iets 
achter bij de prognose, maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door het grote aantal educatieve 
programma’s op het gebied van leesplezier , mediawijsheid en programmeren dat werd uitgevoerd 
op basis van de groeiende vraag. De Voorleesvisite bereikte jaarlijks ruim 30 gezinnen en heeft een 
wachtlijst. Daarnaast is een samenwerking gestart met ISW Technolab. 
 
Aandachtspunten 

 Extra projecten, ondanks potentiële positieve bijdrage aan doelstellingen bibliotheek, goed 
vooraf beoordelen op belasting organisatie 

 Projectmatige aanpak richting partners beter organiseren en vastleggen 

 Projecten kostendekkend aanbieden, er wordt teveel bijgedragen door de bibliotheek 

 Intensievere samenwerking met onderwijs, kinderdagverblijven en ISW Technolab  zorgt voor 
een groeiende gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de jeugd en op het onderzoekend en 
ontwerpend leren. 
 

Strategische doelstelling  2021 – 2024 
I. De Westlandse jeugd wordt ondersteund bij het ontwikkelen en versterken van haar talenten 

en basisvaardigheden. 
 
Leesplezier & leesvaardigheid jeugd 
Bibliotheek Westland maakt gebruik van de landelijk ontwikkelde doorgaande leeslijn (Kunst van 
Lezen), voor kinderen in de voorschoolse periode tot en met de middelbare school van 0 tot 18 jaar. 
Door in te zetten op leesplezier gaan kinderen vaker lezen wat een positief effect heeft op de 
leesvaardigheid. Een goede leesvaardigheid is belangrijk om te kunnen participeren in de 
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samenleving. Lezen verruimt daarnaast ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en 
vergroot ons welzijn5.  
Door gerichte marketing en communicatie en een passend aanbod beoogt Bibliotheek Westland het 
bereik van de jeugd te verhogen naar: 50% onder 0-4 jarigen, 90% onder 4-12 jarigen  en 70% onder 
jeugd tot 18 jaar. 
 
Partnerschap 
Bibliotheek Westland heeft een rol in de ontwikkeling van kinderen en werkt hierin samen met 
kinderdagverblijven, scholen voor primair en voortgezet onderwijs en de gemeente.  
Daarnaast wordt stevig ingezet op het betrekken van de ouders; hierdoor wordt het effect vergroot. 
Zo is de kans dat een kind uitgroeit tot lezer vijf keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding 
voeren. De invloed van docenten alleen is aanzienlijk kleiner6. Samenwerking in de driehoek ouder, 
school en bibliotheek is daarom noodzakelijk. 
 
Lezen in de bibliotheek 
In hun vrije tijd kunnen kinderen en jongeren terecht bij Bibliotheek Westland. Zij vinden er een 
vertrouwd en veilig plekje om te ontspannen met een fijn boek of geïnspireerd te raken door 
prachtige verhalen. In de komende jaren zal de bibliotheek samen met haar partners de Huizen van 
de Buurt realiseren, zodat de jeugd in alle kernen een plek heeft waar zij zich thuis voelt en wordt 
gestimuleerd om te lezen.  
 
Lezen thuis 
Kinderen en jongeren kunnen materialen lenen uit een brede en actuele collectie met behalve 
boeken in het Nederlands ook boeken in andere talen. De bibliotheek stimuleert kinderen die al 
verder zijn met lezen en behoefte hebben aan extra uitdaging door doorverwijzing naar de collectie 
Young Adults. Voor kinderen en jongeren zijn ook vele e-books beschikbaar, die te vinden zijn via 
jeugdbibliotheek.nl. 
 

Aanbod voor het jonge kind 0 tot 4 jaar 
Bevordering van geletterdheid van baby’s, peuters en kleuters heeft een sterk preventieve werking 
op laaggeletterdheid. Bibliotheek Westland zet daarom in op voorlezen vanaf 0 jaar met ‘Boekstart in 
de Bibliotheek’, ‘Voorleesvisite’ en ‘Boekstart in de kinderopvang’. Door al vroeg te starten met 
voorlezen, in het Nederlands of in de taal van het land van herkomst van de ouders, wordt een 
taalontwikkelingsachterstand voorkomen, beschikken kinderen over een ruimere woordenschat en 
zijn beter in het lezen en begrijpen van teksten7.  
Door middel van doelgerichte marketing worden verbindingen tussen de verschillende activiteiten 
gelegd en wordt deelname hieraan gestimuleerd.   
 
BoekStart 
Bij aangifte van de geboorte van hun kind krijgen ouders een waardebon voor het ophalen van een 
BoekStartkoffertje in de bibliotheek. In het koffertje bevinden zich gratis boekjes, informatie over het 
belang van voorlezen en een uitnodiging om hun kind gratis lid te laten worden van de bibliotheek. 
Dit BoekStartprogramma werd ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW. 
In het verlengde daarvan organiseert Bibliotheek Westland BoekStartochtenden, waar ouders actief 
betrokken worden bij het bevorderen van leesplezier en tips krijgen over voorlezen. Dit programma 
stimuleert een voorleescultuur in het gezin. De ochtenden bieden een gelegenheid waar mensen 
afspreken om elkaar te ontmoeten en waar BoekStartvrijwilligers een actieve en ondersteunende rol 
hebben. 
 

                                                           
5
 Wat doet het boek? Een onderzoek naar de opbrengsten van lezen (Stichting Lezen, 2017) 

6
 Ouders betrekken bij het lezen. (Stichting Lezen, 2014) 

7
 Meer lezen, beter in taal (Kunst van Lezen, 2017) 
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Speel-o-theek   
Bibliotheek Westland heeft op drie locaties een speel-o-theek. Deze biedt een breed aanbod van 
speel-leermaterialen dat goed aansluit op de ontwikkeling van kinderen van alle leeftijden. In de 
door vrijwilligers bemande 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 
gestimuleerd tijdens de Boekstartochtenden in de bibliotheek. 
 
Boekstart kinderdagverblijven 
In toenemende mate zijn ook de kinderdagverblijven aangesloten op het landelijke ‘BoekStart in de 
Kinderopvang’-programma, waarbij de bibliotheek een collectie levert en trainingen verzorgt  voor 
en adviezen geeft aan pedagogisch medewerkers. Ook organiseert zij  jaarlijkse bijeenkomsten. 
Hierbij wordt aangesloten op de leerdoelen en het gekozen programma dat kinderdagverblijven in 
Westland gebruiken, ‘Uk en Puk’.8 

 
Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen zijn een landelijk project om het belang van voorlezen te benadrukken 
bij ouders en pedagogisch medewerkers. Bibliotheek Westland ontwikkelt hiertoe jaarlijks een 
vertelvoorstelling rondom het prentenboek van het jaar voor de kinderdagverblijven en biedt 
voorstellingen in de bibliotheek aan. 
 
Voorleesvisite 
De Voorleesvisite, ontwikkeld vanuit het landelijke programma ‘Voorleesexpress’, 
richt zich op het stimuleren van taal voor kinderen van 2 tot 8 jaar. De Voorleesvisite draagt bij aan 
het voorkomen en verkleinen van de taalachterstand. Elke week leest een vrijwilliger bij het gezin 
thuis interactief voor en geeft informatie over het belang van een goede beheersing van de taal en 
hoe dat te bereiken, bijvoorbeeld ook door online te oefenen. Ouders worden ondersteund om zelf 
de taalontwikkeling en het leesplezier van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. De 
gezinnen worden aangemeld vanuit de kinderopvang, basisscholen of het Taalhuis. Het bereik onder 
gezinnen met een migratieachtergrond is groot, gezinnen met een Nederlandse achtergrond worden 
extra gestimuleerd om zich aan te melden. 
Iedere zes weken worden tijdens een intervisieochtend voor de voorleesvrijwilligers kennis en 
ervaringen uitgewisseld en worden nieuwe speelleermaterialen aangeboden. 
 

Aanbod jeugd 4 tot 12 jaar 
De Bibliotheek op school 
Bibliotheek Westland realiseert waar mogelijk de Bibliotheek op school (dBos), een landelijk in 
opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkeld concept waarin onderwijs, bibliotheek en 
gemeente nauw samenwerken om het lezen van kinderen te stimuleren. dBos draagt bij aan de 
preventie van laaggeletterdheid 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 
doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar. 
 
Er wordt een jaarlijkse monitor dBos aangeboden waarmee de scholen hun ontwikkelingen 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 leesbevorderingsprogramma effectief is in de preventie van 
laaggeletterdheid. 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 

                                                           
8
 www.ukpukvve.nl 
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boekencollectie. Zo scoren de leerlingen op scholen die deelnemen aan dBos op school significant 
hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere scholen.9  
Ook op scholen waar geen gebruik wordt gemaakt van dBos zet de bibliotheek haar deskundigheid 
en collectie in o.a. door middel van de educatieve programma’s. 
 
Educatief programma scholen 
Voor het primair onderwijs biedt Bibliotheek Westland elk schooljaar educatieprogramma’s aan die 
steeds worden doorontwikkeld op basis van continue afstemming met scholen en de partners binnen 
brede talentontwikkeling (zie LEA Westland) en de vraag vanuit de samenleving. Jaarlijks wordt dit 
educatieprogramma in een aantrekkelijk vormgegeven brochure aangeboden aan de scholen. 
 
De focus ligt op ondersteuning van de leerdoelen van het curriculum en het aansluiten bij de 
behoeften van de scholen. Scholen kunnen deelnemen aan het klassikaal lenen, waarbij leerlingen 
met de leerkracht regelmatig naar de bibliotheek komen om boeken uit te kiezen. Zij krijgen leestips 
van de jeugdbibliothecaris en leren de bibliotheek goed kennen. Rond de Kinderboekenweek worden 
speciale klassenbezoeken aan de bibliotheek georganiseerd aan de hand van het thema van de 
Kinderboekenweek.  
 
Voor de jongste groepen wordt ingezet op leesplezier en leesbevordering aan de hand van 
prentenboeken. Bij de oudere groepen wordt zowel voorgelezen als zelfstandig gelezen aan de hand 
van thema’s en wordt geëxperimenteerd met speciale leesvormen zoals toneellezen. Er worden ook 
activiteiten in spelvorm aangeboden. Het is voor scholen mogelijk leskisten of een themacollectie te 
lenen. Verder worden er landelijk bekende schrijvers uitgenodigd in de klas. Ook worden kinderen 
wegwijs gemaakt in de bibliotheek en getoond hoe de catalogus  te gebruiken. 

 
Programma’s in de bibliotheek    
Ook buiten schooltijd en in vakanties worden activiteiten in de bibliotheek georganiseerd, 
bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek. Aan de hand van het gekozen thema worden 
voorstellingen geprogrammeerd en feesten georganiseerd. Gedurende de zomervakantie helpt 
deelname aan de Zomerleesbingo het leesniveau op peil te houden.  
In de bibliotheek vinden voorrondes plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze 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 onderdeel  van hun leesbevorderingsbeleid.  

  

Aanbod jongeren 12 tot 18 jaar 
Leesvaardigheid 
Uit het onderzoek van Programme for International Student Assessment (PISA) dat heeft 
plaatsgevonden in 2018 blijkt dat Nederlandse jongeren van 15 jaar in leesvaardigheid, leesbegrip en 
leesplezier achterblijven bij het internationaal gemiddelde. Bovendien is er op deze onderdelen 
sprake van een dalende tendens ten opzichte van 200910.  
 
Uit cijfers van het College voor Toetsing en Examens uit 2015 blijkt dat op het vmbo ongeveer 13 tot 
18% van de leerlingen het minimale niveau voor leesvaardigheid dat nodig is om volwaardig in de 
Nederlandse maatschappij te functioneren (nog) niet haalt.  
De Raad van Cultuur en de Onderwijsraad hebben een advies opgesteld om jongeren meer en beter 
‘diep’ (voor langere tijd geconcentreerd) te laten lezen. Zij geven aan dat scholen het stimuleren tot 
lezen als belangrijke taak hebben, maar dat zij dit niet alleen kunnen: voor de landelijke overheid, de 

                                                           
9 Nielen & Bus, 2016 
10

 Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht (Universiteit Twente, 2019) 
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gemeenten, de scholen en de bibliotheken samen moet het vergroten van de leesmotivatie een 
speerpunt zijn. Zij pleiten voor een gezamenlijk leesoffensief11.  
 
Bibliotheek Westland is in samenspraak met scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente op 
zoek naar mogelijkheden om het leesplezier en de leesvaardigheid van jongeren te versterken en een 
educatief programma te ontwikkelen, zodat de leeslijn door kan lopen tot 18 jaar. Bibliotheek 
Westland streeft er naar om hierbij naast leerkrachten ook leerlingenraden te betrekken. 
 

Mediawijsheid & programmeren 
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet hebben het ‘Nieuwe model 21e-eeuwse 
vaardigheden’ ontwikkeld waarin vaardigheden zijn opgenomen die nodig zijn om zelfstandig te 
participeren in de samenleving. Vier van deze vaardigheden vormen samen de ‘digitale 
geletterdheid’: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational 
thinking. 
Samen met scholen ontwikkelt SLO een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid waarin aandacht 
wordt besteed aan deze vier competenties. Het ontwikkelteam stelt dat ‘digitale geletterdheid als 
doel heeft om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale 
technologie en media een belangrijke plaats hebben12. 
 

Aanbod voor het jonge kind 0 tot 4 jaar 
Ook mediawijsheid en mediaopvoeding voor de allerkleinsten krijgt steeds meer aandacht in 
Bibliotheek Westland. Deze doelgroep omvat niet alleen baby’s, peuters en kleuters, maar ook de 
ouders en professionals in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie13.  
 
DigiStart 
In navolging van Boekstart is het programma Digistart ontwikkeld om de allerkleinsten ook 
vertrouwd te maken met de digitale wereld, met als primaire doelgroep ouders en professionals. De 
benadering is gericht op preventie, plezier en samen spelen.  
 

Aanbod jeugd 4 tot 12 jaar 
Educatief programma scholen 
Als onderdeel van het eerder genoemde educatief programma ondersteunt 
Bibliotheek Westland de ontwikkeling van de digitale geletterdheid door het aanbieden van een 
doorgaande leerlijn mediawijsheid. Hierin zijn ook informatievaardigheden opgenomen waarbij 
kinderen leren informatie te zoeken en te gebruiken. Daarnaast laat Bibliotheek Westland de jeugd 
kennismaken met programmeren; ICT-basisvaardigheden en computational thinking. Ook biedt de 
bibliotheek een excursie naar het BiebLab aan. Hier worden kennismakingslessen 
programmeren/robotica gegeven. 
WNTweb onderzoekt samen met andere partijen waaronder de bibliotheek hoe een integraal 
educatief aanbod digitale vaardigheden in Westland gerealiseerd kan worden en met welke partijen.  
 
BiebLab 
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, 
vaardigheden waarvan we weten dat ze in de toekomst nodig zullen zijn. 
Het BiebLab biedt 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. De 

                                                           
11

 Lees! Een oproep tot een leesoffensief (Raad voor Cultuur/Onderwijsraad, 2019) 
12

 www.curriculum.nu 
13

 Digistart. Wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 jaar (Koninklijke Bibliotheek, 2018) 
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beroepskracht van de bibliotheek wordt ondersteund door een digitaal vaardige vrijwilliger en 
regelmatig ook met jongeren die hun maatschappelijke stage doen. 
Binnen het BiebLab wordt samengewerkt met het Technolab van scholengemeenschap ISW en 
worden workshops voor kinderen ontwikkeld door scholieren uit het voortgezet onderwijs. 

 

Resultaten 2024 

 Bibliotheek Westland is de professionele, structurele en vanzelfsprekende partner van gemeente, 
kinderdagverblijven en onderwijs zoals vastgelegd in de LEA gemeente Westland 

 40% van ouders van een pasgeboren kind haalt het gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek 

 3500 ouders en kinderen bezoeken jaarlijks de Boekstartochtenden 

 Uitbreiding van het aantal gezinnen dat deelneemt aan de Voorleesvisite van 30 naar 50 waarbij 
er minimaal 5 gezinnen een Nederlandse achtergrond hebben 

 In samenwerking met scholen en partners (WNT Web, Cultuurweb) binnen ‘brede 
talentontwikkeling’ (LEA Westland) aan de behoeften aangepast educatief aanbod resulterend in 
een gelijkblijvende omzet met een verminderde inzet van uren 

 Inschrijving en planning van educatief aanbod is geautomatiseerd 

 Het BiebLab is doorontwikkeld op basis van actuele ontwikkelingen en behoeften vanuit de 
samenleving  en in samenspraak met relevante partners.  

 Samen met onderwijs en WNTweb  is een  integraal educatief aanbod digitale vaardigheden 
ontwikkeld in een doorgaande leerlijn. 
 

Ambitie 2024  

 Inzet jeugdbibliothecaris (specialist jeugd/jongeren) op de twee drukste dagdelen van de week 

 Gratis abonnementen voor 16- en 17-jarigen 

 Realisatie dBos op alle scholen voor primair onderwijs 

 Boekstart in de kinderopvang in alle locaties van de kinderopvang in Westland 

 Uitbreiding van Boekstart in de bibliotheek met Boekstartochtenden voor baby’s 

 DigiStart geïmplementeerd in samenwerking met kinderdagverblijven 

 Educatieve programma’s op het gebied van lezen en digitale geletterdheid ontwikkeld en 
geïmplementeerd samen met de scholen en samenwerkingspartners voor voortgezet onderwijs  
 

Risico’s 

 Geen extra middelen voor borging en uitbouw deskundigheid 

 Onvoldoende erkenning als structurele partner van onderwijs en KDV 

 Te grote belasting medewerkers als gevolg van groeiende vraag vanuit scholen en samenleving 
Dit gaat eigenlijk ook over te weinig middelen, als er meer geld is kun je over meer fte beschikken. 
Risico is dan dat de beschikbare middelen niet voldoende zijn om te voldoen aan de groeiende 
vraag vanuit scholen en samenleving 
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6.1.2 1b. Basisvaardigheden Volwassenen 
Terugblik 2017-2020 
Bibliotheek Westland is samen met het netwerk in 2016 gestart met het Taalhuis Westland. Binnen 
het Taalhuis worden zowel mensen met een Nederlandse (NT1) als met een migratieachtergrond 
(NT2) ondersteund bij het versterken van hun basisvaardigheden. De afgelopen periode hebben zich 
425 taalvrijwilligers ingezet en zijn  575 taalvragers geholpen. 
Daarnaast zijn er vijf Taalpunten geopend en worden er wekelijks zes Taalcafé’s georganiseerd waar 
jaarlijks 1.500 mensen aan de activiteiten deelnemen. Drie NT1-taalgroepen krijgen les in de 
bibliotheek. 750  Westlanders volgden de Digisterker-cursus ‘Werken met de e-overheid’.  
 
Aandachtspunten  

 Het is belangrijk het taalnetwerk goed aangehaakt te houden en samen met het netwerk 
gezamenlijke doelstellingen vast te stellen. 

 Gebleken is dat de NT1-doelgroep moeilijk te vinden is. De reguliere vindplaatsen en 
wervingsmethoden zijn niet voldoende effectief. Er moet worden gezocht naar nieuwe 
vindplaatsen en methoden.  

 Vanuit ‘Klantreis van Taalleerders in beeld’14: de taaleducatiefunctie van de bibliotheek is nog 
onvoldoende bekend bij de doelgroep. Daarnaast ervaren taalleerders nog steeds een grote 
barrière om buiten de veilige bibliotheekomgeving Nederlands te spreken. Ook is er een grote 
behoefte aan laagdrempelig, meer structureel en intensief taalonderwijs. Taalleerders willen 
graag Nederlands leren op een niveau waarbij bijvoorbeeld een Nederlandstalige baan mogelijk 
is. 

 Vanuit ‘Effectmeting  taalvrijwilligers15: ondersteuning en deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
kan worden geïntensiveerd.  

 Met betrekking tot digitale vaardigheden kunnen meer mensen worden bereikt door het 
aanbrengen van meer structuur en een doorlopende leerlijn. Hierdoor wordt het aanbod ook 
kwalitatief van hoger niveau. Gebleken is dat er behoefte is aan maatwerk wat binnen de 
bovengenoemde structuur beter past. 

 
Strategische doelstelling  2021-2024 

I. Alle volwassen inwoners van het Westland kunnen zichzelf in de basis redden op gebied van 
basisvaardigheden of weten waar zij ondersteuning kunnen krijgen. 

 
Laaggeletterdheid 
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus 
ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 
65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon16. 
 
Laaggeletterdheid in Westland 
In 2019 is door Probiblio een scan17 uitgevoerd met als doel het verkrijgen van inzicht in de 
laaggeletterdheid in de gemeente Westland. In de gemeente Westland wonen, bij elkaar genomen, 
ruim 67.000 inwoners tussen de 15 en 65 jaar (beroepsbevolking). De scan heeft uitgewezen dat er 
tussen de 8.100 en 9.500 laaggeletterden in deze leeftijdsgroep wonen in Westland. Dit betekent dat 
13-16% laaggeletterd is, een hoger percentage dan het landelijk gemiddelde van 11-13%. Indien ook 
laaggeletterde 65-plussers worden meegerekend dan gaat het om 16.200 tot 19.000 laaggeletterden 
van 15 jaar en ouder.   
 

                                                           
14

 Klantreis van Taalleerders in beeld (ProBiblio, 2019) 
15

 Effectmeting Taalvrijwilligers (ProBiblio, 2019) 
16

 Feiten en cijfers (Stichting Lezen & Schrijven, 2019) 
17

 Laaggeletterdheid in de gemeente Westland (ProBiblio, 2019) 
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Op basis van de vijf onderstaande factoren heeft Probiblio per kern en buurt een inschatting gemaakt 
van het risico op laaggeletterdheid: 

 Leeftijd: laaggeletterdheid komt vaker voor in hogere leeftijdsgroepen.  

 Migratiestatus: bij allochtonen komt vooral in de 1e generatie laaggeletterdheid vaker voor. Een 
andere risicogroep zijn allochtone jongeren in de 2e of 3e generatie. 

 Arbeidsmarktstatus: laaggeletterdheid komt vaker voor bij mensen die geen betaald werk 
hebben. 

 Inkomen: laaggeletterdheid komt vaker voor bij mensen die moeten rondkomen van een lager 
inkomen. 

 Type woning: laaggeletterdheid komt vaker voor onder mensen die wonen in een huurwoning. 
 

 

 
 

Taalhuis Westland 
Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen Stichting Vluchtelingenwerk, Patijnenburg, Vitis 
Welzijn, Doe weer mee, Stichting Lezen & Schrijven, Taal+ school, Gemeente Westland en 
Bibliotheek Westland. Deze partijen vormen samen het Taalnetwerk Westland. 
Het Taalhuis is onderdeel van het landelijke actieplan ‘Tel mee met Taal’, dat bijdraagt aan het 
verbeteren van de taalbeheersing en maatschappelijke participatie. Er gaat een belangrijke 
preventieve werking uit van het Taalhuis: het draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid, 
uitsluiting en schulden. 
Eind 2020 moet een regionaal plan m.b.t. aanpak laaggeletterdheid, geschreven door de gemeente, 
bij de minister liggen. 
 
De ontwikkelingen in de samenleving en de innovatie van het aanbod worden op de voet gevolgd en 
meegenomen in het aanbod van het Taalhuis Westland. Er wordt gestreefd naar een zo compleet 
mogelijk gezamenlijk aanbod en een zo breed mogelijk bereik van de verschillende doelgroepen door 
de inzet van alle organisaties die zich, elk vanuit hun eigen rol en taak, met het onderwerp bezig 
houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte per wijk/buurt. Een mooi voorbeeld van 
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deze manier van samenwerken zijn de twee Buurtinformatiepunten die Vitis Welzijn heeft in 
vestigingen van Bibliotheek Westland, de Formulierenbrigade en de belastingservice.  
Door de toenemende vraag en als gevolg daarvan groeiende aanbod van de bibliotheek, is er 
substantieel meer geld nodig dan tot nu toe beschikbaar was.  
 
Door regelmatige evaluatie, training en intervisie zijn de medewerkers en vrijwilligers van Taalhuis 
Westland steeds beter in staat om tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van de 
doelgroep en effecten te vergroten. Ook de in de komende beleidsperiode geplande audit in het 
kader van de certificering draagt bij aan evaluatie en eventuele bijstelling van de processen van het 
Taalhuis.  
 
Certificering Taalhuis Westland 
Met ingang van 2020 worden de taalhuizen in Nederland stapsgewijs gecertificeerd. Hiervoor is een 
kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de taalhuizen en bij 
de bestrijding van laaggeletterdheid. Met dit nieuwe kwaliteitskader kunnen taalhuizen zien wat 
goed gaat en wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit te ontwikkelen. De 
samenwerkingspartners die het taalhuis samen vormen (gemeenten, vrijwilligersorganisaties, 
bibliotheek, ROC’s, welzijnsorganisaties etc.) kunnen zo ook hun toekomstplannen afstemmen, zo 
meldt de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) in een persbericht18 
 

Dienstverlening Taalhuis Westland 
Doorverwijzing 
In het Taalhuis kunnen alle mensen terecht die hulp nodig hebben bij het leren en/of verbeteren van 
hun taal- en digitale vaardigheden. Zij worden hier o.a. doorverwezen naar (digi)taallessen en 
taalcafé ’s en gekoppeld aan taalmaatjes.   
 
Nieuwe Wet Inburgering 
In het taalnetwerk wordt ook aandacht besteed aan de inburgering van nieuwkomers. N.a.v. de 
nieuwe inburgeringswet waarbij de gemeente weer de regie krijgt over het inburgeringstraject 
bekijkt Bibliotheek Westland als partner in het Taalnetwerk samen met de gemeente wat zij hierin 
kan betekenen en wat de financiële consequenties zijn. 
Binnen de arbeidsregio loopt een pilot op basis waarvan bepaald zal worden welke rol de 
verschillende organisaties zullen krijgen. De ingangsdatum van de nieuwe wet is onlangs een half jaar 
uitgesteld.  
 
Deskundigheidsbevordering 
Het Taalhuis zorgt tevens voor de deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers. Deze 
bestaat zowel uit training van nieuwe medewerkers en vrijwilligers als bijscholing van medewerkers 
en vrijwilligers die al werkzaam zijn binnen het Taalhuis. Het Taalhuis faciliteert daarnaast ook 
trainingen ‘Herkennen en doorverwijzen’ op vindplaatsen zoals het Buurtinformatiepunt en 
Patijnenburg om het bereik te vergroten. 
 

Activiteiten Taalhuis Westland 
Taalcafé 
Bij het Taalcafé wordt er in groepjes, gezellig met een kopje thee of koffie, geoefend 
met het spreken van de Nederlandse taal. Elk groepje wordt geleid door een 
vrijwilliger. Deze bereidt van tevoren een onderwerp voor en zorgt dat iedereen aan 
het woord komt. Het Taalcafé wordt in bibliotheek Naaldwijk, ’s-Gravenzande, 
Monster, De Lier, Heenweg en Wateringen georganiseerd. 

                                                           
18 https://www.bibliotheekblad.nl 
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Taalbalie 
De balie wordt bemand door twee vrijwilligers. Aan de balie worden taalvragers (NT1 en NT2) en 
taalvrijwilligers ontvangen. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt voor een passend 
aanbod gekozen. Dit kan zowel om formeel als informeel aanbod gaan. Er kan worden doorverwezen 
naar bijvoorbeeld taallessen van ROC Mondriaan, maar er kan ook worden gekoppeld aan een 
taalmaatje. De taalbalievrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt 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, 
woonplaats, etc. 
 
Taalmaatjes 
Een taalmaatje heeft de taalvrijwilligerscursus van vier avonden gevolgd. Deze cursus 
wordt gegeven door een docent vanuit Stichting Lezen en Schrijven. Een taalmaatje gaat vaak één op 
één aan de slag met een taalvrager bij het leren van de Nederlandse taal. Dit kan zijn op gebied van 
spreken, luisteren, lezen en schrijven. Veel taalmaatjes zitten samen in één van de bibliotheken. Een 
aantal spreekt thuis bij hun taalvragers of bij henzelf af. Ook kiest een aantal ervoor om op stap te 
gaan, om zoveel mogelijk het Nederlands in de praktijk te oefenen. 
 
Digitale ondersteuning 
Het Taalhuis haakt aan bij het landelijke programma ‘Digitale inclusie’19 waarbinnen een Digitaal 
Informatiepunt is ingericht en een doorgaande lijn voor digitale basisvaardigheden wordt 
aangeboden. Dat betekent dat er een versterkt aanbod is om de eerste digitale vaardigheden aan te 
leren (Klik en Tik) tot en met het aanvragen van en werken met een Digi-D (Digisterker). 
Klik en Tik  is onderdeel van Oefenen.nl en speciaal ontwikkeld voor mensen die geen of zeer weinig 
kennis en ervaring hebben met het omgaan met de computer. Op een laagdrempelige manier wordt 
geleerd de computer te bedienen en het internet, email en sociale media te gebruiken.  
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.    
 
Aanbod laaggecijferdheid 
Het Taalhuis ontwikkelt in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen aanbod voor laaggecijferde 
inwoners en implementeert dit in verschillende vestigingen. 
 
Week van de alfabetisering 
Het Taalhuis besteedt jaarlijks veel aandacht aan de Week van de Alfabetisering om aandacht te 
vragen voor de problematiek van laaggeletterden, vrijwilligers te werven en mensen met de wens om 
hun taalvaardigheid te verbeteren te inspireren. Tijdens deze week worden onder andere bekende 
Westlanders uitgenodigd om zich in te zetten als taalmaatje. Deze bekende Westlanders vervullen 
tevens een ambassadeursrol voor het Taalhuis. 
 

Resultaten 2024 
• Consolideren van huidig aanbod 
• Certificering van het Taalhuis 
• Borgen kwaliteit 
• NT1-groepen krijgen via ROC les in bibliotheek. 
• Medewerkers van 5 vestigingen zijn getraind (blended learning Digitale Inclusie) 
• 225 taalvragers per jaar worden ondersteund door een taalmaatje 
• 200 taalvrijwilligers per jaar zijn actief voor Taalhuis Westland 
• 6 Taalcafés waar gemiddeld 15 personen per week aanwezig zijn 
• 5 taalbalies ondersteunen taalvragers en taalvrijwilligers  
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• 25 deelnemers Klik & Tik per jaar 
• 200 deelnemers Digisterker per jaar (of een variant daarop ivm veranderende vraag) 
• 1.000 mensen komen aan de balie met een vraag m.b.t. de digitale overheid, 300 hiervan zijn 

doorverwezen naar Vitis Welzijn (formulierenbrigade en BIP) 

Ambitie 2024 

 Lessen NT2 in de bibliotheken (in lijn met Thema 3.3 Westland Cultuurkoers20) 

 10 NT1-ers worden bereikt door middel van camouflagecursussen 

 Doorlopende leerlijn digitale vaardigheden aanbieden  

 Aanbod voor laaggecijferdheid in 5 grote vestigingen 

 75 mensen hebben deelgenomen aan het nieuw ontwikkelde aanbod voor laaggecijferdheid.  
 

Risico’s 
• Onvoldoende structurele (extra) middelen om invulling te geven aan het consolideren van het 

huidig aanbod, borging kwaliteit en geformuleerde ambitie van het Taalhuis 
• Te weinig vrijwilligers om het Taalhuis en de digitale cursussen te kunnen laten draaien 
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 Westland Cultuurkoers 2030 (Gemeente Westland, 2019) 
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6.2. Programmalijn 2. Een Leven Lang Leren en Ontwikkelen 
Bibliotheek Westland biedt in samenwerking met diverse partners een inspirerend en leerzaam 
programma om de persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling van  Westlanders van jong tot 
oud te stimuleren. Via cursussen, colleges, workshops, lezingen kunnen Westlanders zich op een 
informele en prettige manier blijven ontwikkelen in een dynamische, sterk veranderende 
samenleving. 

 
Terugblik 2017-2020 
Om de doelstellingen uit de vorige beleidsperiode te realiseren is er een intensieve samenwerking 
aangegaan met VU Westland, resulterend in een fusie begin 2018. 
Naast het hebben van een gemeenschappelijke visie op leren en op het stimuleren van mensen tot 
een leven lang ontwikkelen, sloot deze samenwerking ook naadloos aan bij de ambities zoals 
geformuleerd in het Sociaal Beleidskader van de Gemeente Westland21. Bibliotheek Westland draagt 
hiermee nog beter bij aan de zelfredzaamheid, de sociale verbondenheid en het vrijwilligerswerk.  
In 2019 en 2020 ontving VU Westland/Bibliotheek Westland 1.300 cursisten. Tevens zijn er in de 
bibliotheekvestigingen colleges aangeboden aan zowel kinderen als volwassenen en werden 
gemiddeld vijf schrijvers per jaar ontvangen. Samen met de culturele partners organiseerde 
Bibliotheek Westland het Boekengala en Podium Westland, de start van het nieuwe seizoen van 
zowel de VU als de bibliotheek. 

 
Aandachtspunten  
• Goede evaluatie van zowel activiteiten/cursussen als de aanbieder blijft noodzakelijk. 
• Vooraf een kennismakingsworkshop aanbieden in de bibliotheek is een goede en laagdrempelige 

manier om mensen te enthousiasmeren en zich in te schrijven voor een cursus bij de VU. 
• De inzet van zowel traditionele als nieuwe media voor de PR is succesvol. 
• De opzet van het Boekengala is aan vernieuwing toe. 

 
Strategische doelstelling 2021-2024 

II. Alle Westlanders worden gestimuleerd zich een leven lang te ontwikkelen aansluitend op de 

verschillende levensfasen. 

Rol van de bibliotheek 
De eerder genoemde veranderingen in de samenleving, niet alleen op maatschappelijk gebied, maar 
ook op het gebied van informatie en technologie nopen tot een leven lang leren om te kunnen 
blijven participeren in de maatschappij.  
Voor Westlanders die zich graag willen ontwikkelen, bieden de bibliotheek en VU Westland in 
samenwerking met deskundige docenten en partners cursussen, workshops en andere activiteiten 
aan.  
De belangrijke rol van de bibliotheek hierbij is er niet alleen vanuit de wettelijke basis, maar ook door 
haar samenwerking met maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties. De bibliotheek is 
bovendien een neutrale plek, a politiek en niet religieus, een plek waar iedereen welkom is en waar 
geen drempels zijn om de stap te zetten naar ontwikkeling.  
De bibliotheekvestigingen vormen een multifunctionele ontmoetingsplek waar in lijn met de 
ontwikkelagenda die is opgenomen in de Westland Cultuurvisie 2030 wordt samengewerkt met 
andere (sociaal maatschappelijke) spelers die elkaar inhoudelijk versterken (Thema 1.4 Westland 
Cultuurkoers). 
 
Cultureel podium 
In samenwerking met Westland Cultuurweb, Museum Westland en Theater De Naald zet  Bibliotheek 
Westland zich in om Westlandse culturele veld een podium te geven, ervoor te zorgen dat cultuur 
wordt verweven met het dagelijks leven van de Westlanders en aansluit bij verschillende 
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levensfasen. Ook de erfgoedverenigingen in de diverse kernen worden ondersteund en er worden 
lezingen, workshops en andere activiteiten gefaciliteerd en georganiseerd. 
 
Bibliotheek Westland biedt ontwikkelactiviteiten aan samen met haar partners op het gebied van: 

 Kunst en cultuur, samen met het lokale culturele veld (Cultuurweb, Museum Westland, De 
Naald) 

 Kennis en Informatie gerelateerd aan levensfase, zoals ouderschap, pensionering etc. 

 Gezondheid, o.a. in samenwerking met Vitis, GGZ, JGZ 

 Opvoeden in de 21e eeuw aansluitend op actuele thema’s 

 Digitale ontwikkeling 
 
Extra uitdaging 
Speciaal voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging biedt de bibliotheek in 
samenwerking met de Stichting iQ+ en het onderwijs kindercolleges aan over uiteenlopende 
onderwerpen. 
Voor hoogopgeleide en/of hoogbegaafde ouderen wordt eveneens in samenwerking met de 
Stichting iQ+, de ouderenraad en vrijwillige initiatiefnemers een aanbod ontwikkeld met o.a. 
verdiepende lezingen, studiekringen, hoogbegaafden-ontmoetingen en een leesclub. 

 

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 vergroten 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. VU Westland is al 40 jaar bekend in Westland en vertegenwoordigt een sterk merk. Om 
die reden wordt de naam ‘VU Westland’ ook sinds de fusie in januari 2018 gehandhaafd. 
 
VU Westland biedt cursussen en workshops aan op het gebied van o.a.: 

 Persoonlijke ontwikkeling en zingeving 

 Creativiteit 

 Digitale vaardigheden 

 Vreemde talen 
 

Bedrijfscursussen 

VU Westland organiseert voor bedrijven en organisaties op aanvraag cursussen en workshops op 
basis van wensen en behoeftes. Denk hierbij aan een opfriscursus Excel voor de hele afdeling, een 
cursus zakelijk schrijven of een taalcursus gericht op im- en export. Deze cursussen kunnen bij VU 
Westland worden gegeven, maar ook op locatie.  
 

Resultaten 2024 

 VU Westland: consolidatie van het aantal cursisten met de bijbehorende omzet en tevens 
verhogen van de marges om toenemende vaste kosten te dekken 

 Administratieve en financiële processen van VU Westland volledig geïntegreerd in de processen 
van de bibliotheek 

 De activiteiten van VU en bibliotheek sluiten aan bij landelijke themaweken 

 Het programma van Leven Lang Leren wordt zoveel mogelijk in samenwerking met lokale 
partners ingevuld 

 Aansluiting bij landelijke intervisiegroepen 

 Aanbod burgerschap/democratie is uitgebreid 
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 Huizen van de Buurt spelen mede door hun laagdrempeligheid een belangrijke rol in de realisatie 
van het aanbod per levensfase  

 

Ambitie 2024 

 Actief bedrijfscursussen aanbieden  

 Cursussen in minimaal vier kernen aanbieden 

 Kosten cursusgids VU Westland worden voor 50% door advertentie-inkomsten gedekt. 
 

Risico’s 

 Ambitie versus beschikbaarheid medewerkers en vrijwilligers 

 Ambities versus mogelijkheden (nieuwe) locaties/ Huizen van de Buurt m.b.t. activiteiten en 
cursussen 

 Onvoldoende kunnen inspelen op behoefte van bedrijven door ontbreken van geschikte 
docenten  

 Minder inschrijvingen voor cursussen door aanbod van gratis cursussen door partners  in 
Westland. 
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6.3. Programmalijn 3. Kennis maken en kennis delen 
De bibliotheek biedt mensen en organisaties binnen Westland een ontmoetingsplek waar zij met 
elkaar kennis kunnen maken en kennis kunnen delen. De bibliotheekvloer is beschikbaar voor alle 
Westlanders. Samen met onze partners biedt de bibliotheek zo in iedere Westlandse kern een 
gastvrije en laagdrempelige voorziening.  

 
Terugblik  2017-2020 
De bibliotheek heeft zichzelf op de kaart gezet als plek om kennis te maken en te delen. Veel 
Westlandse interessegroepen, verenigingen, individuen en bedrijven zijn hier inmiddels van op de 
hoogte. Er worden spreekuren gehouden door verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld Unie 
KBO en School’s Cool. Lezingen en bijeenkomsten van verenigingen en interessegroepen worden 
goed bezocht, bijvoorbeeld over erfgoed.  
 Vitis, Piet van der Valk, de gemeente en Bibliotheek Westland organiseerden  Westland Ontmoet 
tijdens de Week van de Eenzaamheid. In totaal resulteerde dat in 2019 in meer dan 130 activiteiten 
met 8.100 ontmoetingen in Westland. 
 
Aandachtspunten 
• Samenwerking moet goed gedefinieerd en vastgelegd 

worden, inclusief de financiële dekking  van activiteiten. 
• Het belang van het goed onderhouden van het netwerk  
• Zichtbaarheid bibliotheek is van cruciaal belang 
• Belasting bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers 

verminderen, o.a. door betere afstemming, efficiënte 
multifunctionele inrichting en programmering tijdens 
openingstijden. 

• Goede horecavoorziening belangrijk 
 
Strategische doelstelling 2021-2024 

III. Alle Westlanders worden gefaciliteerd bij het maken en delen van kennis. 

Rol bibliotheek 
Kennis bevindt zich niet alleen in boeken, tijdschriften, websites, bibliotheken, opleidingen en 
cursussen, maar ook in de hoofden van mensen en de netwerken waar zij deel van uitmaken.  
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 platform te bieden om 
ontmoeting,  ontwikkeling en verbinding tot stand te brengen.  
Kennisdeling vindt op verschillende manieren plaats; door middel van inloopspreekuren, het 
organiseren van workshops en lezingen en het faciliteren van debatten over uiteenlopende 
onderwerpen. Ook cursussen voor peuters vallen hieronder. We laten hen kennis maken met muziek, 
bewegen en kinderyoga. Voor pubers zijn er gaming-events waarin samen bijvoorbeeld FIFA20 wordt 
gespeeld. 
 
Ook treffen mensen met dezelfde interesses, hobby’s of ervaringen elkaar in communities zowel 
fysiek als digitaal zoals bijvoorbeeld het online platform Moeders Westland geïnitieerd door de 
bibliotheek en het goedlopende haakcafé. 
 
Ontmoeting 
Behalve de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen worden deelnemers aan de activiteiten binnen 
deze programmalijn ook in de gelegenheid gesteld om anderen te ontmoeten. Deze ontmoetingen 
dragen bij aan de preventie of verlichten van eenzaamheid, een aanzienlijk probleem in de 
samenleving.  
Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) 
bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen 
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geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft 
bij de wensen22. 
 
In Westland is 38% van de volwassenen eenzaam. Eenzaamheid komt onder de gehele bevolking 
voor. Risicogroepen zijn ouderen van 75+, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een 
chronische aandoening, gehandicapten, alleenstaanden, mantelzorgers, laaggeletterden en mensen 
in armoede. De mate en aard van de eenzaamheid verschilt binnen Westland per gebied en heeft 
grote gevolgen voor individu en samenleving23.  
 
De gemeente Westland heeft een plan opgesteld voor een duurzame aanpak van dit probleem, 
waarbij mensen en organisatie samenwerken vanuit een langetermijnfocus. De bibliotheek draagt, in 
lijn met Thema 3.1 van Westland Cultuurkoers bij aan deze aanpak.  
Jaarlijks organiseren Vitis Welzijn, Bibliotheek Westland, initiatiefnemer Piet van der Valk en andere 
organisaties samen Westland Ontmoet. Westland Ontmoet vindt plaats rondom de Week tegen 
Eenzaamheid in september. Het idee is dat organisaties en burgers activiteiten organiseren die 
mensen bij elkaar brengen. De ambitie en focus van Westland Ontmoet ligt bij de kwaliteit van de 
ontmoeting en de kans op herhaling ervan.  
Vitis Welzijn is penvoerder van deze activiteit.  

Resultaten 2024 

 Consolideren en uitbouwen platform voor kennisdeling 

 Bibliotheek Westland positioneert zich als verbinder tussen business en burgers en agendeert 
samen met partners belangrijke thema’s als duurzaamheid, energietransitie en digitale 
ontwikkelingen 

 Bestaande samenwerkingsverbanden bestendigen en nieuwe aangaan 

 Uitbreiding maatschappelijke spreekuren 

 Wekelijks maken partners en inwoners gebruik van het platform van de bibliotheek 

 Als lid van de stuurgroep blijvend bijdragen aan het uitbouwen van Westland Ontmoet als 
structurele verbinder tussen mensen. 
 
 

Ambitie 2024 

 Verbinding maken tussen onderwerpen die belangrijk zijn voor Westland en de inwoners 
bijvoorbeeld door samenwerking met gemeente en Horticampus 

 Platform bieden aan gemeente om inwoners te bereiken 

 

Risico’s 

 Westlanders zijn te weinig bekend met de mogelijkheid die de bibliotheek biedt om kennis te 
maken en te delen als gevolg van onvoldoende capaciteit op de afdeling marketing 

 partners kunnen financieel onvoldoende bijdragen om kennisdeling te realiseren. 
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 Plan van aanpak Eenzaamheid (Gemeente Westland, 2019) 
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6.4. Programmalijn 4. Liefde voor Lezen en Verhalen 
Deze nieuwe programmalijn is in het leven geroepen omdat het een belangrijke taak van de 
bibliotheek is om boeken en verhalen bij de mensen te brengen en leesplezier te bevorderen. De 
bibliotheek zet zich er voor in mensen te laten genieten van boeken en verhalen en maakt hierbij 
gebruik van een inspirerende en actuele collectie 

      
Terugblik 2017-2020 
Er is een actuele collectie gerealiseerd die bereikbaar is 
voor alle Westlanders en die aansluit  bij de strategische 
doelstellingen van een eigentijdse bibliotheek en voldoet 
aan de Wsob. De collectie wordt aantrekkelijk 
gepresenteerd d.m.v. thematafels. Bibliotheek Westland 
volgt hierbij landelijke en regionale thema’s en actuele 
onderwerpen. Bovendien wordt de collectie ingezet 
gerelateerd aan de programmering. Het nieuwe aanbod 
Toptitels & Trends omvat actuele boeken die in de media 
worden besproken en die in bestsellerlijsten voorkomen.  
Het project Verhalen rond de Tafel werd uitgebreid naar 
meer zorginstellingen en bereikte daarmee een groep niet 
mobiele ouderen die behoefte heeft aan activiteiten en 
ontmoeting.       
   
Aandachtspunten 

 Proces collectioneren efficiënter maken 

 Collectie nog meer inzetten ten dienste van activiteiten en programmalijnen  

 Overleg over aanschaf en inzet collectie intensiveren 

 Nog meer actualiteit aanbrengen in collectie 

 Nog beter aansluiten bij de vraag en behoeften van de doelgroepen door afgestemde en 
frequente programmering 

 Zichtbaarheid vergroten  

 Jeugd blijvend binden aan de Bibliotheek 
 

Strategische doelstelling 2021 – 2024  
IV. Alle Westlanders worden gestimuleerd en geïnspireerd op het gebied van lezen en verhalen.  

Lezen en verhalen 
Lezen vormt een aangename, maar ook een nuttige vrijetijdsbesteding. Door regelmatig te lezen 
behouden mensen hun leesvaardigheid en daarmee ook hun taalvaardigheid en zelfredzaamheid. 
Daarnaast verruimt lezen ons denken en helpt het om andere mensen en culturen te begrijpen. Dit 
hoeft niet altijd in de vorm van het geschreven woord te zijn, ook vertelde verhalen kunnen 
verrijkend zijn. Verhalen verbinden ons, vormen onze geschiedenis. En het delen van die verhalen 
vergroot de sociale cohesie. Het vertellen van verhalen kan ervoor zorgen dat ook mensen die om 
wat voor reden dan ook niet kunnen (leren) lezen kunnen genieten van verhalen. 
 
Collectie 
Alle doelgroepen worden door Bibliotheek Westland  gefaciliteerd en geïnspireerd tot lezen en/of 
luisteren. De collectievorming wordt gedeeltelijk uitbesteed en wordt ingevuld op basis van data 
over de Westlandse gebruikers. Daarnaast vindt aanvulling plaats op basis van input van Westlanders 
of partners. De collectie vormt de rode draad van de dienstverlening van Bibliotheek Westland. Bij 
alle activiteiten zal de collectie waar mogelijk worden ingezet om meer betekenis en verdieping te 
genereren.  

                        Bank in bibliotheek van Alexandrië 
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Ook wordt ingezet op een actuele collectie voor mensen die moeite hebben met lezen. Daarnaast 
zijn er boeken in andere talen dan het Nederlands. Ook voor mensen met een visuele beperking zijn 
er boeken beschikbaar via Bibliotheekservice Passend Lezen. Bibliotheek Westland onderzoekt de 
mogelijkheid om het concept ‘Geheugenbieb’ voor mensen met Alzheimer te implementeren. Dit 
concept voorziet o.a. in een speciale collectie voor deze doelgroep en hun omgeving. 
 
Leden kunnen ook gebruik maken van de online Bibliotheek. Deze bevat ongeveer 20.000 e-books. 
Het aanbod is gevarieerd en breidt zich steeds verder uit. 75% van de e-books is te lezen op alle 
apparaten: mobiel, tablet, laptop, desktop en e-reader. Het aantal uitleningen in 2019 was 21.651 
dat is 7% meer dan in 2018. 
 

Activiteiten 
Behalve een actuele en aansprekende collectie is het ook van belang om interessante, stimulerende, 
verrassende en verbindende activiteiten te organiseren rond boeken en verhalen. De activiteiten 
worden ook via partners onder de aandacht gebracht van alle Westlanders. 
 
Leesclubs 
Binnen Bibliotheek Westland zijn 20 leesclubs actief. Uit promotieonderzoek van Van Herten (2015) 
blijkt dat  leesclubs moderne verenigingen zijn waar mooie gesprekken op gang komen en de sociale 
betrokkenheid tussen de leden groot is. Lidmaatschap van een leesclub leidt vaak tot een 
langdurige vriendschapsgroep. Naast het sociale contact is het leeraspect ook belangrijk. Leden 
krijgen een beter zelfinzicht door de uitwisseling van diverse meningen en verhalen.24  
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 gekozen boek.  

Verhalen rond de Tafel 

Maandelijks leest een team van enthousiaste, betrokken vrijwilligers van de bibliotheek voor in een 
verzorgingstehuis. Deze activiteit haalt mensen uit hun isolement, brengt ze bij elkaar en nodigt hen 
uit om mee te doen aan het gesprek rond de tafel. Bibliotheek Westland levert de boeken en leidt 
vrijwilligers op om deze activiteit uit te voeren.  
 

Schrijvers bezoeken 

Bibliotheek Westland nodigt met enige regelmaat schrijvers uit om een lezing te geven, voor te lezen 
uit eigen werk en om met de lezers in gesprek te gaan. 
De bijeenkomsten bieden Westlanders de kans om elkaar en bekende schrijvers te ontmoeten, meer 
inzicht te krijgen in de verhalen en met elkaar in gesprek te komen en te blijven over bijzondere 
onderwerpen.  
 

Nationale Voorleeslunch 

Jaarlijks vindt er op Nationale Ouderendag de Nationale Voorleeslunch plaats voor ouderen. De lunch 
is een initiatief van de Leescoalitie die hiermee wil laten zien dat voorlezen een prettige en 
gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Bibliotheek 
Westland ondersteunt dit initiatief door jaarlijks met hulp van vrijwilligers een voorleeslunch te 
organiseren. 
 

Landelijke Boekenweken  

De CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) organiseert jaarlijks literatuur- 
en Boekenweken voor jong en oud. Jaarlijks draagt Bibliotheek Westland samen met de 
cultuurpartners bij aan de organisatie van het Boekengala, de Maand van het Spannende Boek, de 
Kookboekenweek en Nederland Leest! Door deelname aan deze weken wordt het leesplezier en de 
leesontwikkeling gestimuleerd en wordt de  liefde voor literatuur aangewakkerd.  
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Collectie Westland 

Bibliotheek Westland verzamelt alle werken van Westlandse schrijvers en alle uitgaven over 
Westland. Deze collectie staat in De Pronkkast in ’s-Gravenzande. 
 
Literaire avond  

Een keer per twee maanden vindt in De Lier de literaire avond plaats. Deze wordt georganiseerd door 

dichters die de liefde voor poëzie willen delen. Bibliotheek Westland  breidt dit uit door het 

toegankelijk te maken voor nieuwe doelgroepen, bijv. verstandelijk beperkten. 

  

Resultaten 2024 

 Actuele doelgroepgerichte collectie in de vestigingen 

 Collectioneringsproces is uitbesteed 

 Bereik Verhalen rond de Tafel: 900 mensen 

 20 zelfstandige leesclubs verbonden aan de bibliotheek 

 

Ambitie 2024 

 Heel Westland Leest!   

 Met samenwerkingspartners wordt tweemaal per jaar een voorleesontbijt georganiseerd dat 
wordt ingezet om laaggeletterdheid en/of eenzaamheid te signaleren.  

 Geheugenbibliotheek opzetten (dit is een speciale collectie boeken rondom de thema's 
Dementie/Ziekte van Alzheimer).  

 De bibliotheek biedt ook minder populaire schrijvers een podium om een zo breed mogelijk 
aanbod te hebben 

 40 leesclubs die laagdrempelig zijn en volgens een eenvoudig format, te ontwikkelen door 
Bibliotheek Westland, werken, waarbij verschillende doelgroepen/thema’s vertegenwoordigd 
zijn (bijvoorbeeld jongeren als doelgroep en fantasy of thrillers als thema). 

 

Risico’s 

 Beperkt aanbod e-books  

 Concurrentie van andere bezigheden van mensen 

 Te weinig vrijwilligers om te ondersteunen bij activiteiten 

 Er zijn te weinig middelen beschikbaar om te voldoen aan de vraag van de Westlanders m.b.t. 
activiteiten op het gebied van lezen 
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6.5  Programmalijn 5. Aantrekkelijk werkgeverschap 
Bibliotheek Westland heeft ervoor gekozen om aantrekkelijk werkgeverschap en focus op 
personeelsbeleid als aparte pijler en speerpunt te benoemen. Het belang is groot, zeker gezien het 
feit dat de gemiddelde leeftijd in de organisatie 55 jaar is, dat er nieuwe competenties gevraagd 
worden, er steeds meer krapte is op de arbeidsmarkt en dat de wetgeving (WAB) de huidige 
flexibiliteit van de organisatie zal beperken.  
 

Terugblik 2017-2020 
Om de transitie naar maatschappelijk educatieve bibliotheek te ondersteunen is Bibliotheek 
Westland o.a. gestart met het organisatie-ontwikkeltraject ‘Samen verder groeien’, gevolgd door 
‘Projectmatig samenwerken in een lerende organisatie’ dat deels werd gefinancierd door de ESF. 
Tijdens het traject is er aandacht voor de cultuur en structuur van de organisatie. De 
aandachtspunten voor wat betreft de cultuur zijn de blik naar buiten, focus op resultaatgerichtheid, 
innovatie, gastvrijheid en aandacht voor structurele talentontwikkeling van medewerkers en 
vrijwilligers. De structuur is ontwikkeld tot een matrixorganisatie waarbinnen mensen projectmatig 
samenwerken en waarin de functieprofielen zijn aangepast van taakgericht naar resultaatgericht. 

 

Projectmatig werken doet een beroep op andere competenties en talenten van de medewerkers. 

Daar is op verschillende manieren aandacht aan besteed o.a. door het versterken van (persoonlijk) 

leiderschap en het door ontwikkelen van kennis, vaardigheden en eigenschappen voor projectmatig 

samenwerken en individuele talenten.  

Aandachtspunten 

 De blik van de organisatie kan nog meer naar buiten worden gericht, waardoor nieuwe 
verbindingen kunnen worden aangegaan 

 De organisatie is kwetsbaar door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren: met dezelfde 
formatie worden meer projecten uitgevoerd en meer diensten aangeboden.  

 Uit een onderzoek (2019) bleek dat de werkdruk door een groot deel van de medewerkers als 
hoog tot zeer hoog wordt ervaren  

 Om de werkdruk te verlagen is extra capaciteit nodig en moeten processen efficiënter worden 
ingericht 

 Nieuwe organisatiestructuur en het projectmatig werken zijn nog onvoldoende geborgd 

 Interne communicatie is voor verbetering vatbaar 

 Organisatiecultuur kan nog meer in overeenstemming worden gebracht met veranderopdracht 
naar maatschappelijk educatieve bibliotheek. 
 

 
Strategische doelstelling 2021 – 2024 

V. Bibliotheek Westland is een aantrekkelijke werkgever waar medewerkers en vrijwilligers zich 

kunnen ontwikkelen en waar aandacht is voor borging en continuïteit van deskundigheid.  

Transitie 
De transitie is in volle gang, zoals gezegd worden er vorderingen gemaakt en wordt er gezocht naar 
balans. Dit vraagt een voortdurende ontwikkeling van medewerkers25. Bibliotheek Westland zal dit in 
de komende jaren vormgeven en faciliteren door implementatie van een nieuwe gesprekscyclus, 
opzetten en implementeren van een strategisch opleidingsplan en het organiseren van structurele 
kennisdeling. 
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Formatie 
De organisatie is de afgelopen beleidsperiode onder druk komen te staan door nieuwe 
ontwikkelingen en een toenemende vraag vanuit de samenleving en het onderwijs.  
Uitbreiding van formatie is noodzakelijk om een basisniveau van dienstverlening te kunnen (blijven) 
garanderen.  In najaar 2020 zal het formatieplan voor de strategische periode definitief worden 
ingericht op basis van de ambities zoals beschreven in dit plan. 
 
Werkgeverschap 
Bibliotheek Westland richt haar organisatie zo in dat medewerkers hun kwaliteiten en talenten 
kunnen inzetten en de ambities van de bibliotheek gerealiseerd kunnen worden. Bij de werving en 
selectie van medewerkers wordt goed gekeken welke kerncompetenties nodig zijn om invulling te 
geven aan deze nieuwe bibliotheek. Deze zijn vastgesteld op basis van de merkwaarden en zijn: 
proactief, persoonlijk leiderschap, samenwerken, flexibiliteit en lerend vermogen.  
De komende jaren zal een aanzienlijk deel van de medewerkers met pensioen gaan. Er zullen in-, 
door- en uitstroomscenario’s moeten worden opgesteld om inzicht te krijgen in waar de behoefte ligt 
in de nabije toekomst. Bij voorkeur worden jonge beroepskrachten aangetrokken. Dit vormt een 
uitdaging aangezien er geen ruimte is om grote contracten aan te bieden aan mensen die dit wensen, 
bijvoorbeeld omdat ze kostwinner zijn. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het is 
daarom van belang dat Bibliotheek Westland zich profileert als een aantrekkelijke werkgever die 
duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel heeft staan en dat creatief wordt gekeken naar 
mogelijkheden om contracten te verruimen door bijvoorbeeld combinatiefuncties aan te bieden.  
 
Organisatiestructuur 
Bibliotheek Westland is inmiddels tot een matrixorganisatie omgevormd waarbij de functionele en 
de inhoudelijke aansturing van medewerkers bij verschillende functionarissen worden belegd. Door 
de nieuwe structuur kan de bibliotheek zich richten op de inhoud door middel van projectmatig 
werken en tegelijkertijd oog houden voor de ontwikkeling van mensen die per project van team 
kunnen wisselen.  
Vanwege de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de branche wordt flexibiliteit van de 
organisatie steeds belangrijker; de verwachting bestaat dat met enige regelmaat 
organisatieveranderingen zullen optreden. Medewerkers en vrijwilligers worden bij deze 
veranderingen betrokken en uitgedaagd hier aan bij te dragen. De organisatiestructuur wordt 
regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de koers van de organisatie.  
 
Projectmatig werken  
Verantwoordelijkheden liggen inmiddels dieper in de organisatie: elk (project)team neemt 
verantwoordelijkheid voor de afstemming van het werk en de resultaten daarvan. Hiertoe wordt 
gebruik gemaakt van evalueren en bijstellen (PDCA)  om tot betere resultaten te komen. Om 
medewerkers anders te leren kijken naar de eigen werkzaamheden wordt o.a. de workshop ‘continu 
verbeteren’ van Probiblio aangeboden in 2020/2021. 

Door nieuwe samenwerkingsvormen en meer eigen verantwoordelijkheid binnen de organisatie tot 
stand te brengen kan vernieuwing meer vanaf de werkvloer tot stand komen. En door alle 
medewerkers, vanuit een eigen rol, te laten meewerken in projecten worden talenten nog beter 
benut. Het werken in projecten draagt zo bij aan het ontstaan van een stevige en lerende organisatie 
en aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.  
 
Ontwikkeling  medewerkers 
Bibliotheek Westland faciliteert, ondersteunt en stimuleert medewerkers om zich te ontwikkelen en 
door te groeien. Er is sprake van een strategisch opleidingsplan, waarbij organisatiedoelstellingen, 
personeelsplanning en benodigde competenties als uitgangspunt worden genomen en worden 
gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkelbehoefte van medewerkers. Dit resulteert uiteindelijk in het 
functioneren van de juiste medewerker op de juiste plek in de organisatie.  
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Door de resultaatgerichte beschrijving van functieprofielen worden de medewerkers gestimuleerd 
tot het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap resulterend in meer verantwoordelijkheden en 
handelingsvrijheid op de werkvloer. 

Ook wordt de gesprekscyclus nader uitgewerkt waarvan ontwikkelgesprekken een belangrijk 
onderdeel zijn. Aan de hand van reguliere voortgangsgesprekken wordt waar nodig bijgesteld en 
worden steeds nieuwe ontwikkeldoelen gesteld. Medewerkers worden bovendien structureel 
gestimuleerd en gefaciliteerd om kennis uit te wisselen. Hiervoor gebruikt de organisatie het 
instrument ‘Kenniscafé’.  
 
Medewerkersonderzoek 
Periodiek wordt een onderzoek  onder medewerkers gehouden. Aan de hand van de uitkomsten 
wordt een plan van aanpak opgesteld. In 2019 werd het uitvoeringsplan ‘Samen verder groeien’ 
geschreven n.a.v. het medewerkersonderzoek en na bespreking met de 
personeelsvertegenwoordiging voorgelegd aan het hele team. Monitoring wordt uitgevoerd door het 
managementteam. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is het vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces tot aan de, 
vooralsnog stijgende, pensioengerechtigde leeftijd. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen sociaal 
wenselijk, maar ook economisch noodzakelijk26. De mate waarin medewerkers psychisch en 
lichamelijk in staat zijn hun werk te doen, het werkvermogen, draagt bij aan de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp in de 
ontwikkelgesprekken omdat het gaat over het afstemmen van de functie bij kwaliteiten en talenten. 
Voor medewerkers aan het einde van de carrière is het gesprek over de inzet in de laatste jaren 
belangrijk. Ook hiermee wordt gestuurd op de juiste medewerker op de juiste plek. 
 
Flexibele schil 
Op 1 januari 2020 trad de Wet arbeidsmarkt in balans in werking.   
Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. In de 
WAB zijn onder andere maatregelen opgenomen op het gebied van de ketenbepaling, de proeftijd, 
de transitievergoeding, flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premie. Met name de inperking 
van flexibel werken is een aandachtspunt voor Bibliotheek Westland:het heeft impact op 
bijvoorbeeld de flexibiliteit van de invalpool en de extra kosten en risico’s die de WAB met zich 
meebrengt. Hiervoor zal een plan worden uitgewerkt. 
 
Inzet vrijwilligers 
De uitgebreide dienstverlening van Bibliotheek Westland met bibliotheekvoorzieningen in alle 
kernen van Westland kan niet alleen door medewerkers verzorgd worden: het inzetten van 
vrijwilligers is een voorwaarde om dit te realiseren. Daarnaast vindt Bibliotheek Westland het 
belangrijk haar maatschappelijke rol goed in te vullen. Zij wil daarom mensen een kans bieden om 
zich te ontwikkelen, hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, hun vrije tijd zinvol in te vullen en 
andere mensen te ontmoeten. Het aanbieden van vrijwilligerswerk draagt hieraan bij. Bovendien 
zorgt de inzet van vrijwilligers voor participatie in en betrokkenheid bij de lokale samenleving. 
 
In 2020 zijn 400 vrijwilligers werkzaam in de bibliotheek. De verwachting is dat dit aantal verder zal 
toenemen. De vrijwilligers worden o.a. ingezet als gastvrouw en gastheer, front office medewerker in 
de kleine vestigingen, ondersteuner bij activiteiten, Taalhuisvrijwilliger, in het Voorleesteam, in de 
Speel-o-theek, bij Bibliotheek aan Huis en bij uitleenpunten in woonzorgcentra.  
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Vrijwilligersbeleid 
Bibliotheek Westland beschikt over een vrijwilligersbeleid en –handboek waarin onze visie op de 
inzet van vrijwilligers beschreven staat alsook alle processen zoals werving, verschillende rollen, 
begeleiding, beloning, ontwikkeling etc. Tevens is er aandacht voor specifieke competenties per  
vrijwilliger per rol. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast is er een vrijwilligersovereenkomst 
om afspraken tussen Bibliotheek Westland en de vrijwilliger vast te leggen. Vrijwilligers worden 
beloond met een gratis bibliotheekabonnement, een feest en een kerstpakket. Bibliotheek Westland 
streeft er naar om in 2020 van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben.  
 
Organisatiecultuur 
Het is van belang dat de cultuur van de organisatie het realiseren van de doelstellingen van de 
organisatie ondersteunt. Ook moet ze bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren van 
medewerkers en vrijwilligers. Bibliotheek Westland ontwikkelt zich naar een organisatie met een 
open, stimulerende en innovatieve cultuur waar invulling gegeven wordt aan de kernwaarden van de 
organisatie. We werken structureel met intervisie, het geven van feedback en het faciliteren en 
stimuleren van gesprekken tussen medewerkers.  
 
Interne communicatie 
De bibliotheek maakt een aanzienlijke verandering door, zowel in haar dienstverlening als in haar 
bedrijfsvoering. Deze aanpassingen in de organisatiestructuur en de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vragen om het betrekken van de medewerkers door 
middel van proactieve, eenduidige en tijdige communicatie. Hier zal structureel aandacht aan 
worden besteed in samenspraak met het management en HRM. De interne communicatie, 
waaronder de overlegmomenten, is duidelijk vastgelegd. 
Een instrument om de medewerkers en vrijwilligers tijdig en juist te informeren is Plek, een online 
intern platform. Plek is in de loop van 2018 geïmplementeerd en zal in samenspraak met de 
organisatie verder worden uitgebouwd. Het internal branding plan en de uitrol daarvan levert een 
aanzienlijke bijdrage in een positieve bedrijfscultuur en een hoge mate van betrokkenheid. 

 

Resultaten 2024 

 Matrixorganisatie, inclusief taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is geborgd 

 Projectmatig werken is geïmplementeerd en geborgd 

 Diversiteit in medewerkersbestand met de juiste medewerkers op de juiste plek 

 De lerende organisatie met structurele talent- en competentieontwikkeling voor medewerkers 

en vrijwilligers inclusief gesprekkencyclus is geborgd 

 Open, stimulerende en innovatieve organisatiecultuur is gerealiseerd 

 Draagkracht en draaglast zijn in balans 

 Professionele vrijwilligersorganisatie is ingericht inclusief keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed 
Geregeld”  van de Vereniging  Nederlandse Organisaties  Vrijwilligerswerk. 
  

Ambitie 2024 

 Vrijwilligerscoördinator aangesteld 

 Uitbreiding formatie met extra fte.  Zie hiervoor toelichting meerjarenbegroting 
 

Risico’s 

 Te kleine formatie 

 Te weinig vrijwilligers 

 Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staat haaks op behoefte aan grotere flexibele schil  

 Uitstroom kundige medewerkers in combinatie met krapte arbeidsmarkt 

 Leerbaarheid en veranderingsbereidheid van de organisatie 

 Kleine contracten die doelgroep potentiele medewerkers beperken 
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6.6  Programmalijn 6.  Toekomstbestendige bibliotheek 
Bij een toekomstig bestendige bibliotheek horen ondersteunende diensten die aansluiten bij de 
geformuleerde doelstellingen en ambities van de organisatie zoals beschreven in dit plan.  
 
Terugblik 
De transitie van Bibliotheek Westland gedurende de afgelopen drie jaar van uitleenorganisatie naar 
maatschappelijk educatieve bibliotheek heeft veel veranderingen met zich meegebracht en veel van 
de organisatie gevraagd. De organisatie transformeert  van een product georiënteerde organisatie 
naar een marktgerichte organisatie. Een organisatie die vraaggericht werkt en inspeelt op de wensen 
en behoeften van de samenleving. Dit vraagt nieuwe competenties en ook een andere manier van 
werken. De verantwoordelijkheden zijn dieper in de organisatie belegd, zowel organisatorisch alsook 
financieel. De afgelopen periode is de ict hardware gemoderniseerd, de transitie naar de cloud moet 
nog plaatsvinden. 

 
Aandachtspunten 
• De organisatie dient ondersteuning te faciliteren aan het projectmatig werken 
• De PDCA cyclus is nog onvoldoende ingebed in de organisatie 
• ICT inrichting, ondersteuning en modernisering noodzakelijk 
• De organisatie ontbeert voldoende kennis over markt- en vraaggericht werken en de 
       promotie hiervan o.a. op nieuwe media 
 

Strategische doelstelling 2021 - 2024 
VI. Bibliotheek Westland is een duurzame, toekomstbestendige organisatie op het gebied van 

bedrijfsvoering, financiën en stakeholdermanagement  

Balans tussen kosten en opbrengsten 
Elke keuze die wordt gemaakt in de komende beleidsperiode, moet worden getoetst aan de 
organisatiedoelstellingen, kernwaarden, en doelstellingen van de gemeente en de bibliotheekwet. 
Daarnaast is het van belang dat er een balans is in kosten en opbrengsten. Deze kosten en 
opbrengsten kunnen betrekking hebben op geld, op menskracht, maar kunnen ook maatschappelijk 
of educatief zijn of effect hebben op het imago van de organisatie.  
 
Effecten 
In samenwerking met gemeente, brancheorganisaties en andere partners worden instrumenten 
ontwikkeld om de effecten van de inspanningen van Bibliotheek Westland structureel te kunnen 
meten. Een voorbeeld is de Landelijke Monitor behorend bij de Bibliotheek op School (dBos) en bij 
Boekstart in de Kinderopvang die wordt ingezet op scholen en kinderdagverblijven die werken met 
deze landelijke programma’s. De monitor brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school 
of kinderdagverblijf en bibliotheek in kaart. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een 
helder beeld van de veranderingen op scholen bij leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders27 en 
bij kinderen en medewerkers in de kinderopvang. 
 

Marketing  
Marketing vormt de basis voor de dienstverlening waarbij wordt onderzocht wat de wensen en 
behoeften zijn van de inwoners van Westland, partners, gemeente en de leden van de bibliotheek. 
Hiertoe is er in 2019 onderzoek uitgevoerd onder stakeholders, partners, leden en inwoners van 
Westland. Hiervoor is zowel kwalitatief alsook kwantitatief onderzoek ingezet. De resultaten zijn 
meegenomen in dit strategisch plan en worden de komende jaren gemonitord.   
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Demografische gegevens 

Westland is een gemeente met 100.000 inwoners, verdeeld over 11 kernen. De bevolking zal naar 

verwachting groeien naar 130.000 in 2030. 

 
Positionering 
De bibliotheek zal zich de komende jaren verder ontwikkelen als aanjager van een platform voor 
persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling in Westland. Daarnaast zal de bibliotheek in samenwerking 
met ketenpartners en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen in het mede realiseren van de 
doelstellingen in het sociaal domein van Westland, zoals verwoordt in het Sociaal Beleidskader.  
Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe positionering van de bibliotheek als organisatie en een 
herijking van de propositie van het merk Bibliotheek.  
Wij zullen hierbij aansluiten bij de landelijk gekozen richting waarbij de bibliotheek zich nog 
specifieker zal positioneren als natuurlijke en vanzelfsprekende partner bij de persoonlijke 
ontwikkeling van mensen. Het streven is, zoals gepresenteerd door de VOB in december 2019, dat de 
bibliotheek zich ontwikkelt van een ‘mono brand’, waarbij alle onderdelen onder één merk vallen, 
naar een ‘house of brands’, een groep van verschillende losstaande merken die een duidelijke 
gemeenschappelijke betekenis hebben die hen verbindt. Hiermee rekening houdend met de 
belangen van onze partners. 
 
De positionering zal ondersteund worden door een internal branding traject in de organisatie. 50% 
van positionering vormt zich door medewerkers. Gewenst gedrag is daarom enerzijds verankerd in 
kerncompetenties, anderzijds zullen de medewerkers door middel van internal branding positief 
worden gestimuleerd consistent de merkwaarden uit te dragen. Deze zijn: verbindend, deskundig, 
dynamisch, vooruitstrevend en stimulerend. 
 
Klantsegmentatie 
Door haar veranderende rol trekt de bibliotheek steeds meer nieuwe klantgroepen aan. 
Klantsegmentatie brengt hierbij de behoeftes van verschillende klantgroepen in beeld waardoor 
betere focus mogelijk is. Bibliotheek Westland maakt gebruik van de marktanalyse volgens de Whize-
methodiek. Deze kent een indeling in elf hoofdsegmenten, die elk over een aantal sub segmenten 
beschikken. Voor elk segment is informatie beschikbaar over o.a. gezinssamenstelling, leeftijd, 
inkomen, woonsituatie, levensstijl, gedrag, voorkeuren en koopgedrag. Deze informatie kan worden 
ingezet om keuzes te maken ten aanzien van programmering, collectie en communicatie. 
Ook per kern is vastgesteld welke doelgroepen er het meest voorkomen, zodat dienstverlening en 

communicatie op de verschillende vestigingen kunnen worden afgestemd. 

 

Klantonderzoek en evaluatie 
Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening van de bibliotheek goed aansluit bij de 
behoeften van klanten en partners, is gedegen klantonderzoek en regelmatige evaluatie van belang 
onder leden en bezoekers maar ook onder niet-leden. Bibliotheek Westland heeft in het najaar van 
2019 een nulmeting (in de vorm van een enquête) laten uitvoeren onder stakeholders zoals leden, 
niet-leden, partners en opdrachtgevers om te achterhalen welk beeld zij hebben van de bibliotheek 
en hoe zij de samenwerking ervaren. Er hebben ook verdiepende sessies plaatsgevonden.  
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Resultaten uit het stakeholders onderzoek: 
De stakeholders geven aan zich goed te kunnen vinden in de gekozen kernwaarden van Bibliotheek 
Westland. Zij vinden dat de activiteiten die worden uitgevoerd goed passen bij de bibliotheek, met 
name activiteiten die gericht zijn op leesbevordering en educatie. De stakeholders zijn van mening 
dat de bibliotheek van belang is voor alle leeftijdsgroepen en mensen met een taalachterstand. 
 
Alle stakeholders geven aan de transitie van uitleenorganisatie naar maatschappelijke bibliotheek 
een goede zaak te vinden. De stakeholders zijn van mening dat de samenwerking aanzienlijk is 
verbeterd: zij waarderen die op een 7,5 tegenover een 6,4 drie jaar geleden.  
De samenwerking wordt door de deskundigheid en het enthousiasme van de bibliotheek gezien als 
positief en stimulerend. De samenwerking kan nog worden geïntensiveerd en kan nog meer 
structureel plaatsvinden. Ook de korte lijnen werden genoemd als positief punt. 
 
45% van de stakeholders is van mening dat Bibliotheek Westland bijdraagt aan het realiseren van de 
doelstellingen van de eigen organisatie. 41% denkt dat de eigen organisatie bijdraagt aan het 
behalen van de doelen van Bibliotheek Westland. 48% van de stakeholders geeft aan in redelijke of 
grote mate mee te denken over de koers van Bibliotheek Westland. 
Door de stakeholders werd aangegeven dat de dienstverlening nog meer kan worden toegesneden 
op de behoeften per wijk dan nu al het geval is. 
 
Resultaten uit het leden versus niet-leden onderzoek: 
Zowel leden als niet-leden denken bij Bibliotheek Westland in de eerste plaats aan boeken, lezen en 
vriendelijk personeel. Ook gastvrij en deskundig zijn termen die genoemd worden. 
Ondersteuning bij taal- en digitale ontwikkeling en het organiseren van leuke activiteiten volgen 
direct hierop. 
Bij de waarden van de bibliotheek worden genoemd verbindend en stimulerend; deze zijn 
opgenomen in de internal branding die Bibliotheek Westland eind 2019 heeft opgezet. 
 
Meer dan 40% van de niet-leden weet dat de bibliotheek ondersteunt bij taalontwikkeling, dat er een 
speel-o-theek is, dat er bijeenkomsten voor ouders met jonge kinderen worden georganiseerd en dat 

In Westland zijn de volgende hoofdsegmenten het meest vertegenwoordigd: 

 

Segment I: Plannen en Rennen 

Stellen van 30-55 jaar met kinderen, een druk schema, veelal hoger opgeleid en met een 

bovenmodaal inkomen. 

 

Segment F: Gewoon Gemiddeld 

Stellen van 30-55 jaar met kinderen, een druk schema, middelbaar opgeleid en met een modaal 

inkomen. 

 

Segment C: Volks en Uitgesproken 

Alleenstaanden en stellen met en zonder kinderen van 18 tot 60 jaar met het zwaartepunt van 45 

tot 60 jaar. Mensen in dit segment zijn lager opgeleid en verrichten laaggeschoolde arbeid en 

hebben een lager inkomen. 

 

Segment G: Gezellige Empty-nesters  

Actieve 60-plussers met (pre)pensioen van wie de eventuele kinderen de deur uit zijn. Zij hebben 

veelal een middelbare opleiding genoten en verdienden een modaal inkomen. Zij hebben het 

financieel niet heel breed, maar er zijn voldoende middelen om leuke dingen te doen. 
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er leesclubs zijn. Meer dan de helft van de leden weet dat de bibliotheek zich inzet voor het 
ontwikkelen van leesplezier en stimuleren van talentontwikkeling bij de jeugd  
Negen van de tien leden van de bibliotheek weet dat kinderen tot 16 jaar gratis lid zijn van de 
bibliotheek. 
 
Van de niet-leden heeft een op de vijf in het afgelopen jaar een activiteit bij de bibliotheek 
bijgewoond. Van de leden is dat een op de drie, met name lezingen en cursussen worden bezocht. 
Leden tussen 31 en 45 jaar en hoger opgeleiden geven relatief vaak aan dat ze hebben deelgenomen 
aan activiteiten. Schrijvers en literatuur zijn onderwerpen die het meest aanspreken en men gaat 
vooral naar een activiteiten om er iets van  te leren.  
Niet-leden geven aan met name informatiebijeenkomsten en jeugdactiviteiten te bezoeken. Niet-
leden die geen activiteit hebben bezocht, geven aan dat ze geen interesse of geen tijd hebben. 
 
Gebruik en bereik 
Leden 
Sinds 2015 is de dalende trend v.w.b. het aantal leden omgezet naar een stijgende lijn. 
Resulterend in 26.693 leden eind 2019.  
 
Met name bij jeugd in de leeftijd van 0 tot 12 jaar is er een forse toename van het aantal leden. Er is 
sprake van een groot bereik binnen de groep van 4 tot 12 jarigen: 95% is lid. In het segment 0 tot 3 
jaar is 44% van de kinderen in Westland lid van de bibliotheek. Het segment 13 t/m 17 jaar heeft een 
bereik van circa 68% t/m 15 jaar. Bij 16 en 17 jarigen is dat slechts 27%, hetgeen mede te wijten is 
aan het feit dat Bibliotheek Westland nog steeds contributie vraagt aan die leeftijdscategorie. 
 
Sinds een aantal jaren is de landelijke tendens dat het aantal volwassen leden van de bibliotheek 
terugloopt, in 2018 met 2,7%28.  Dit fenomeen is ook zichtbaar onder uitgevers van tijdschriften en 
kranten en bij belangenorganisaties. 
Vanaf 2015 zijn de inkomsten van het aantal betalende volwassen leden van Bibliotheek Westland 
licht dalend. Onder de volwassen leden is in 2017, 2018 en 2019 actief aan ledenwerving gedaan met 
telemarketingcampagnes zoals ‘Word vriend van de bibliotheek’ en ‘Winback’, het terugwinnen van 
leden die hebben opgezegd. Hiermee zijn tot 2019 de inkomsten vanuit betalende leden redelijk op 
peil gebleven. In 2019 zijn de inkomsten vanuit betalende leden echter gedaald met 2 %.  
 
Bezoekers 
Er is sprake van een gestage toename van het aantal bezoekers: van 465.318 in 2015 tot 523.868 in 
2019. Ook het aantal gebruikers van de Online Bibliotheek, Vakantiebieb en de Wise app (digitale 
bezoekers) neemt toe. Dit gaat deels ten koste van het aantal bezoeken aan de website. Dit is in lijn 
met de landelijke tendens.  
 
Ledenwerving en -behoud 
De ledenwerving richt zich in eerste instantie op de doelgroepen jeugd en potentiële gebruikers van 
het Taalhuis, laaggeletterden. Vervolgens vindt uitbreiding plaats naar de andere gebruikers. 
 
Onderzoek lidmaatschap/abonnementen 
Er is steeds minder bereidheid om lidmaatschappen aan te gaan en zich vast te leggen. Het 
lidmaatschap van de bibliotheek vormt daarop geen uitzondering. Er zal onderzoek moeten 
plaatsvinden naar verschillende vormen van lidmaatschap in relatie tot de behoeften en wensen van 
de klant. Ook landelijk staat dit thema op de agenda. Er worden diverse abonnementen getest, zoals 
maandabonnementen of gratis abonnementen met als doel het gebruik van de bibliotheek te 
stimuleren en toegankelijk te maken voor  iedere burger van de wieg tot het graf29.  Bibliotheek De 

                                                           
28

 https://www.cbs.nl 
29

 Haalbaarheidsstudie naar gratis lidmaatschap als katalysator van de brede, maatschappelijke bibliotheek. 
ProBiblio, 2018   

https://www.cbs.nl/
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Boekenberg in Spijkenisse realiseerde een ledentoename van 14% in 2018 na introductie van nieuwe 
gratis abonnementsvormen tot 30 jaar30.  
Uit inventarisatie blijkt dat BWL de hoogste tarieven binnen regio Rijnmond hanteert voor zowel het 
basisabonnement als het plusabonnement. Dit is historisch zo gegroeid om de exploitatie rond te 
krijgen.  
 

Communicatie 
Een goede communicatie met alle stakeholders van Bibliotheek Westland is essentieel. Periodiek 
wordt een communicatiebeleidsplan opgesteld om invulling te geven aan de externe en interne 
communicatie van de bibliotheek. Dit plan is gebaseerd op het strategisch plan. Aan de hand van de 
communicatiedoelstellingen en de doelgroepen wordt een middelenmatrix samengesteld. Periodiek 
wordt geëvalueerd. 
 
De externe communicatie vindt plaats met verschillende doelgroepen (klanten, gemeente, subsidie-
verstrekkers, samenwerkingspartners, organisaties uit de branche, potentiële medewerkers en 
vrijwilligers en leveranciers) en op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en uitvoerend). 
 
De interne communicatie regelt formele en informele afstemming tussen medewerkers 
en afdelingen/vestigingen onderling. 
 
Communicatie met (potentiele) gebruikers van de bibliotheek 
De communicatie met (potentiele) gebruikers van de bibliotheek vormt altijd een prioriteit. Met het 
oog op de grote veranderingen die plaatsvinden is het nog meer dan anders van belang om met de 
samenleving te communiceren, zodat zij weet waar de bibliotheek voor staat en wat zij er kan halen. 
De gebruikers zullen daarnaast mede invulling geven aan de dienstverlening van de bibliotheek. 
Medewerkers en vrijwilligers kennen de leden en (potentiele) gebruikers, pikken signalen op en 
kunnen op uitstekende wijze input leveren t.a.v. de behoeften van de samenleving. De communicatie 
heeft tot doel de klant op het juiste moment, via het door de klant gewenste kanaal, de gewenste 
informatie te bieden en samen met de klant nieuwe informatie te creëren.  
 
Communicatie met de gemeente 
De communicatie met de gemeente, zowel ambtelijk als politiek, blijft onveranderd belangrijk. 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden, is het van groot belang samen op te 
trekken bij thema’s als laaggeletterdheid, digitalisering, talentontwikkeling, een leven lang leren, 
vrijetijdsbesteding, eenzaamheid en duurzaamheid. Op deze manier kan meer effect worden bereikt 
en kan worden bijgestuurd waar nodig. De communicatie is vastgelegd in een beheersovereenkomst. 
 
Communicatie met bedrijfsleven 
Gemeente, bedrijfsleven en bibliotheek delen het belang van de ontwikkeling van 
Westland en de Westlanders in maatschappelijk en economisch opzicht. Een goede communicatie 
faciliteert deze samenwerking.  
 
Communicatie met samenwerkingspartners 
De samenwerking met andere organisaties in de keten wordt steeds verder uitgebouwd en 
geïntensiveerd. Dit vraagt om een goede en proactieve communicatie. De bibliotheek neemt dan ook 
het initiatief om met andere organisaties in gesprek te gaan en te blijven, om zo tot een aanpak te 
komen waarbij organisaties elkaar structureel versterken in het aanbod voor Westlanders. Hiervoor 
worden ook accountplannen ter ondersteuning ontwikkeld. 

                                                           
30

 https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl  

https://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/nieuws/Nieuwe-abonnementen.html
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Stakeholdermanagement 
Met de transformatie van uitleenbibliotheek naar maatschappelijk educatieve bibliotheek is het voor 
Bibliotheek Westland vanzelfsprekend geworden om activiteiten gericht op talentontwikkeling, leven 
lang ontwikkelen, kennismaken en delen en de liefde voor lezen en verhalen samen met partners 
vorm te geven. Hierbij is een andere houding t.o.v. de buitenwereld en partners noodzakelijk: van 
intern gericht naar extern gericht, openstaand voor de belangen en wensen van partners om de 
samenleving nog beter van dienst te kunnen zijn. 
 
Dit vraagt om een actieve interactie met stakeholders. Door een visie te ontwikkelen op basis van 
gezamenlijke waarden en doelstellingen en gebruik te maken van de kracht en competenties van 
partners wordt een stevige samenwerking gerealiseerd. Hierbij zijn het hebben van lef en 
vertrouwen in elkaar cruciaal.  Het Taalnetwerk is hier bij uitstek een voorbeeld van. Vijf 
verschillende partijen vonden en vinden elkaar in de preventie en vermindering van 
laaggeletterdheid. 
 
Een ander goed voorbeeld is de Lokale Educatieve Agenda. Dit is een instrument voor gemeenten, 
schoolbesturen en overige partners om in meer gelijkwaardige verhoudingen tot gezamenlijke  
afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Bibliotheek Westland werd  in dit kader 
bevraagd door onderzoeksbureau Oberon en schoof aan bij een aantal bijeenkomsten met alle 
partners waaronder ook Cultuurweb en WNT.  
 
Bibliotheek Westland maakt deel uit van en werkt samen met de volgende netwerken en partners: 
Netwerken binnen Westland: 

 Taalnetwerk 

 Financieel Fit Westland 

 Cultuur Platform Westland 

 Coalitie tegen Eenzaamheid 

 Coalitie LHBTI 

 WNTweb 

 Cultuurweb 
 

Partners: 

 Onderwijs koepels  

 Kinderdagverblijforganisaties 

 Vitis Welzijn 

 Verenigingen en Belangenorganisaties 
 

Buiten Westland 

 Bibliotheek netwerk Zuid-Holland (BOZH) 

 Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) 

 Landelijk bibliotheeknetwerk 

 Intervisiegroepen op het gebied van programmeren, marketing/communicatie, HR en 
Volksuniversiteiten 
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Accommodatiebeleid en Huizen van de Buurt 
Bibliotheek Westland vindt het belangrijk om, behalve digitaal, in alle kernen van Westland fysiek 
zichtbaar en toegankelijk te zijn en te blijven met een laagdrempelige dienstverlening vlakbij de 
inwoners. Dit sluit aan bij de Westland Cultuurkoers om in alle kernen de basisvoorzieningen te 
handhaven.  
Deze basisvoorzieningen dienen toekomstbestendig te zijn, zodat Bibliotheek Westland in iedere 
kern, samen met Vitis en andere partners, in het Huis van de buurt een dynamische en gastvrije 
ontmoetingsplek en stimulerende leeromgeving kan realiseren. Een plek waar verschillende 
doelgroepen, jong en oud, zich thuis voelen, kunnen studeren (scholieren en studenten), werken 
(ZZP-ers) en ontspannen en waar men 12 uur per dag terecht kan. 
 
Concreet wordt er samen met de gemeente en Vitis gekeken naar de volgende kernen voor realisatie 
van de Huizen van de Buurt: Honselersdijk, ’s-Gravenzande, Poeldijk en Monster. 
Gezamenlijke dienstverlening is naast efficiënter ook effectiever, want het verbinden van de 
doelgroepen van beide organisaties leidt tot betere effecten op het gebied van persoonlijke 
ontplooiing, zelfredzaamheid en onderlinge hulp.   
 
Bibliotheek Westland en Vitis  Welzijn geloven in de synergie van hun samenwerking, zijn overtuigd 
van de meerwaarde hiervan in gezamenlijke accommodaties. De organisaties zijn bereid daar de 
eigenheid van de accommodaties voor los te laten, in de overtuiging daarmee bij te dragen aan een 
stevige, duurzame, sociale infrastructuur van de Westlandse samenleving. 
 
In Naaldwijk wordt samen met Westlandtheater De Naald onderzocht of er een gezamenlijke 
cultureel podium kan worden gecreëerd, een plek voor ontwikkeling, ontmoeting, vermaak en 
bezinning.  
 
De dienstverlening wordt momenteel aangeboden vanuit negen vestigingen, 16 dBos-scholen en 30 
kinderdagverblijven. Daarnaast maakt de bibliotheek ook gebruik van locaties van partners zoals 
verzorgings- en buurthuizen om de dienstverlening dichter bij de doelgroep te brengen. De 
backoffice-activiteiten worden uitgevoerd vanuit verschillende vestigingen/kernen maar grotendeels 
vanuit Poeldijk. 
 
In 2020 zal Bibliotheek Westland per kern beschrijven op welke manier voorzieningen 
toekomstbestendig worden gemaakt op basis van het aantal inwoners, de klantsegmenten per kern 
en de behoeften en wensen van de inwoners. Hierbij wordt rekening gehouden met 
samenwerkingsverbanden, de regiofunctie, de opdracht vanuit de gemeente en de wensen van de 
bibliotheekorganisatie.  

 

ICT 
De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd in ICT. De bibliotheek gaat in toenemende mate in 
de cloud werken. De ICT wordt integraal aangepakt voor alle vestigingen.  
 
Er zal een moderniseringsslag plaatsvinden bij het overgaan naar de ‘Huizen van de Buurt’. Ook aan 
de uitleensystemen op de scholen wordt aandacht besteed; bij sommige scholen vindt uitlening 
plaats via Schoolwise, bij andere scholen wordt deze geïntegreerd met het uitleensysteem van de 
vestiging.  
 
De datalijnen worden geoptimaliseerd, waardoor deze beter gaan functioneren en goedkoper 
worden. Ook wordt ingezet op innovatie van de publieksinterface, selfserviceapparatuur en 
betaalautomaten. Door het ICT-beheer van VU Westland te integreren met die van de bibliotheek 
wordt ook deze geprofessionaliseerd.  
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De ICT van Bibliotheek Westland is uitbesteed. Het bibliotheeksysteem wordt afgenomen bij 
Probiblio en alle computers worden onderhouden door een extern bedrijf.  Er wordt ingezet op een 
verbreding en verankering van de deskundigheid van medewerkers ten aanzien van de interne 
bibliotheeksystemen. Hiertoe worden procesbeschrijvingen geoptimaliseerd. 
 

Financiën   
Bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening (of het nemen van het besluit om dienstverlening al 
dan niet te continueren) dient altijd te worden gekeken of kosten en opbrengsten in balans zijn en of 
er dekking voor is of gevonden kan worden. 
De budgetverantwoordelijkheid wordt steeds lager in de organisatie belegd: projectcoördinatoren 
krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen inkomsten en uitgaven. In de organisatie zal 
hiervoor ondersteuning gefaciliteerd worden in de vorm van menskracht en systemen. 
 
Financieringsstromen: 
De inkomsten van Bibliotheek Westland komen vanuit 

 structurele subsidie Gemeente Westland 

 doelsubsidies/fondsbijdragen 

 inkomsten gebruikers (abonnementen, scholen, activiteiten, workshops, etc.) 

 bedrijven (cursusinkomsten) 
 

De komende periode zal Bibliotheek Westland ook de mogelijkheden tot het verkrijgen van 
inkomsten uit sponsoring en crowdfunding onderzoeken. 
  
Controle 

Jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats op basis van de jaarrekening. De raad van toezicht 

keurt de jaarrekening goed inclusief het rapport van bevindingen van de accountant. Deze 

jaarrekening wordt aan de gemeente ter beschikking gesteld. Tevens wordt een jaarverslag 

opgesteld. 

 

Governance 
Toezicht en verantwoording 
Bibliotheek Westland hanteert de Governance Code Cultuur 2019. Dit is een instrument voor goed 
bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Daarbij gaat het over het gehele 
besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording. Het gaat er niet om 
dat de organisatie alle regels kan afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen. Dat impliceert 
het nemen van verantwoordelijkheid en het toepassen van zelfreflectie. 
 
Toezichtmodel 
Bibliotheek Westland kent een raad van toezichtmodel met een duidelijke toedeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bestuur en het toezicht op het bestuur, welke zijn 
vastgelegd in de statuten, het directiestatuut, het RvT-reglement en het toezichtplan. 
 

Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg wordt ingezet als middel om de effectiviteit en efficiëntie van de 

dienstverlening te waarborgen. Uitgangspunt voor de kwaliteitszorg binnen de bibliotheek is de 

PDCA-methodiek (Plan-Do-Check-Act), waarbij beleid wordt gemaakt, uitgevoerd, geëvalueerd en zo 

nodig bijgesteld.  
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Planning & control 
Op basis de PDCA-methodiek is een planning & control cyclus beschreven. Elke vier jaar wordt een 

strategisch plan opgesteld. Per jaar wordt een integraal jaarplan met focuspunten opgesteld volgens 

het A3 model. Als voorbereiding hierop vindt elk jaar een evaluatie over het afgelopen jaar en een 

centrale SWOT- en risicoanalyse plaats, waarbij ook de risico’s en te nemen maatregelen in kaart 

worden gebracht. Elk kwartaal wordt er door de projectcoördinatoren gerapporteerd over de 

projecten inclusief de KPI’s en waar nodig bijgestuurd in samenspraak met de programmamanager 

en zo nodig het MT. 

Certificering 
De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke 

organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor 

geletterdheid. De audits dragen bij aan de kwaliteit van de getoetste partijen en op die manier aan 

hun dienstverlening31. Elke vier jaar wordt een audit uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden eind 2020. In 

2022 wordt een tussentijdse toets gedaan op basis van zelfevaluatie. 

 

Procesmanagement 
De processen van Bibliotheek Westland zijn beschreven. De bibliotheek evalueert haar processen en 
stelt op basis van de uitkomsten van evaluaties bij indien nodig. De bibliotheek is een lerende 
organisatie: zij schroomt niet zaken uit te proberen. Fouten maken mag, de bibliotheek wil daar van 
leren. Het is aan het managementteam om erop toe te zien dat geëvalueerd wordt en dat bijsturen 
plaatsvindt. 

 

Risicomanagement 
Jaarlijks wordt een risicoanalyse uitgevoerd door het MT aangevuld met project en Frontoffice 
coördinatoren. Hierbij worden de belangrijkste risico’s, op basis van de kans dat ze werkelijkheid 
worden en de grootte van de impact, uitgewerkt en voorzien van beheersmaatregelen. De 
risicoanalyse  vormt eveneens input voor het A3 jaarplan, de projectplannen en de Q-rapportages. 

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
Elke vier jaar vindt op basis van de Arbowet een RI&E plaats. Op basis van de verbeterpunten wordt 
een plan van aanpak opgesteld. Monitoring gebeurt door het managementteam. 
 

Wettelijke eisen 
De bibliotheek voldoet aan de wettelijke eisen die aan de organisatie worden gesteld op basis van: 
• Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 
• Cao  
• AVG 
• Arbowet 
• Wet op de ondernemingsraden (Wor) 
• Wet op de jaarrekening 
• Subsidieverordening Gemeente Westland 

 WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) 
 
AVG 
Binnen Bibliotheek Westland wordt er op toegezien dat de AVG wordt toegepast in zowel de 
frontoffice alsook de backoffice van de organisatie. Hiertoe is de managementassistent aangesteld 
als AVG-officer en vindt inhoudelijke ondersteuning vanuit Probiblio plaats. 
 

                                                           
31

 https://certificeringsorganisatie.nl/ 

https://certificeringsorganisatie.nl/
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Overeenkomsten en prestatieafspraken 
Met opdrachtgevers, zoals de gemeente of andere subsidieverstrekkers, worden afspraken 
vastgelegd op basis waarvan de subsidies worden toegekend. Deze afspraken worden gemaakt op 
basis van het goedgekeurde strategisch plan. Bibliotheek Westland baseert haar verantwoording op 
deze afspraken. 
 

 

Resultaten 2024 

 Aansluiting bij alle relevante netwerken 

 Blik is meer naar buiten gericht zodat nieuwe verbindingen met (potentiële) klanten, 
samenwerkingspartners en opdrachtgevers worden aangegaan en bestaande worden verstevigd 

 Stabiliseren bezoekersaantal op 525.000 

 50% van de educatieprogramma’s voor het onderwijs draait kostendekkend 

 In alle kernen is een basisvoorziening die is toegespitst op de inwoners en hun behoeften 

 Communicatie vindt doelgroepgericht plaats 

 18% van de inkomsten komt van leden 

 ICT-dienstverlening volledig in de cloud, geen fysieke servers mee 

 CRM-programma waarmee relaties professioneel worden beheerd is geïmplementeerd 

 Bibliotheek Westland is een gecertificeerde organisatie waarin processen, administratieve 

organisatie, kwaliteitszorg en financieel management geborgd zijn 

 PDCA-cyclus is geborgd in de organisatie en wordt als vanzelfsprekend gehanteerd. 

 

Ambitie 2024 

 In 2030 alle vestigingen zijn vormgegeven met partners 
 

Risico’s 

 Draagkracht en leervermogen medewerkers 

 Minder inkomsten vanuit de leden en cursisten 

 Overstap leden naar andere bibliotheken binnen regio Rijnmond i.v.m. lagere 
abonnementsprijzen, waarmee ze nog steeds als gastlener bij Bibliotheek Westland terecht 
kunnen 

 Kwetsbaarheid in handhaving AVG      
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Bijlage 1: Bestuurlijke gegevens 
 

Gegevens rechtspersoon:  

Rechtsvorm: Stichting  

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek Westland 

Adres: Voorstraat 88, 2685 EP  Poeldijk 

Akte van oprichting: 31-12-2004 

Akte laatste statutenwijziging: n.v.t. 

 

Statutaire doelstelling  

1.  

De stichting heeft ten doel het verzorgen van de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente 

Westland, onder meer omvattende culturele vorming, informatievoorziening, educatie en 

ontspanning door:  

a. het uitlenen van boeken, geluidsdragers, audiovisuele middelen, digitale media en kunstwerken; 

b. het verlenen van informatiediensten; 

c. het ter inzage verstrekken van dagbladen en tijdschriften; 

d. het organiseren van tentoonstellingen; 

e. het organiseren van culturele en educatieve activiteiten;  

f. het verrichten van andere activiteiten die direct of indirect samenhangen met de hierboven 

    omschreven doelstelling, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband  

    houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Kamer van Koophandel 

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nr. 27273476. 

 

Branchevereniging 

De bibliotheek is landelijk aangesloten bij en gecertificeerd door de Vereniging Openbare 

Bibliotheken (VOB) in Den Haag. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht (per 01-01-2020) 

 De heer B. van Graft   (voorzitter)  

 Mevrouw L. van der Lans  

 Mevrouw E. van der Wilk 

 Mevrouw M. van de Ende 

 De heer A. van der Sar 

 De heer E. van de Laar 

 

Directeur bestuurder en managementteam 

Mevrouw R. van Kooij  directeur bestuurder 

Mevrouw E. Peters  manager (pensioen datum 1 september 2020) 

Mevrouw T. Kamp  manager 

Mevrouw M. Wits  programmamanager 
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Behalve de bibliotheek kost alles, 
álles, geld of toewijding 

16 december 2019 

De schrijver Paul van Loon merkte in deze krant iets goeds op. Je kunt 

jonge ouders in het kader van de ontlezing wel een gratis 

bibliotheeklidmaatschap geven, maar als er steeds meer bibliotheken 

wegbezuinigd worden, dan heb je daar niets aan. Dit is waar, een 

bibliotheek moet in de buurt zijn. 

advertentie 

De bibliotheek is uniek. Het is het enige gebouw in de publieke ruimte 

waar je geen geld hoeft uit te geven, en waar je ook geen religie wordt 

aangeboden. Laat het tot je doordringen: verder kost alles, álles, geld of 

toewijding. Daarnaast is de bibliotheek cultureel, maar toch voor iedereen. 

Vanwege dit laatste punt is er denk ik geen enkele politieke partij die van 

zichzelf tégen de bibliotheek zou hoeven zijn: een bibliotheek is niet 

elitair, niet grachtengordel. Ergo: niemand lijdt gezichtsverlies richting de 

achterban door die bibliotheken het komende decennium nou eens lekker te 

steunen. Hup. 
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