
En o ja, een boek 
lenen kun je 
er ook!

PRESTATIES EN
RESULTATEN

Taal   |   Lezen   |   Digitaal meedoen

Met feiten en cijfers maken we het 
verhaal van 2019 compleet.

BASISVAARDIGHEDEN

DE BIBLIOTHEEK 
OP SCHOOL

De bibliotheek is meer dan uitlenen van 
boeken, het is een samenspel tussen 
vakmanschap, activiteiten en collectie! 
Lees verder..

“De collectie is mooi en uitgebreid
en de leerkrachten zijn blij met 
de voortdurende verse aanvoer 
van boeken.”
Eén van de vele reacties! 

JAARVERSLAG 2019

Stichting Bibliotheek 
aan den IJssel verzorgt het 

openbaar bibliotheekwerk 
voor de gemeenten 

Capelle aan den IJssel en 
Krimpen aan den IJssel.

Een samenvatting vol 
highlights. Veel leesplezier!

i

DE ORGANISATIE
Onze medewerkers, betaald en 
onbetaald, vormen één van de 
belangrijkste middelen tot 
het behalen van onze
 doelen.

VOORWOORD NIEUWSGIERIG?

BoekStartcoach ● Taalcafé
Taalkoor zing NL met me
Kwispellezen ● Kenniscafé
Leesclub laagtaligen
Doe mee café ● ABC club

SAMENWERKING

DE BIBLIOTHEEK ALS
SCHATKAMER

  Locaties, bezoekers en leden

  Collectie

  Activiteiten

LEES VERDER LEES VERDER MEER INFORMATIE?

Jaar-
verslag



 

U zult het vast ook hebben gezien: de bibliotheek was in 2019 nog al eens ‘trending topic’ in de media. 
Velen benadrukten de waarde van de bibliotheek voor de samenleving als belangrijke publieke ruimte, 
waar iedereen welkom is om te lezen, te leren of zich te informeren en om anderen te ontmoeten. 
Prachtig was de kop bij één van die krantenartikelen: ‘En o ja, je kunt er ook nog een boek lenen’. 

Het is die zin die uitdrukking geeft aan wat ook wij ervaren. Met, houdt u vast, maar liefst 150.000 
bezoekers in 2019 mogen we spreken van een goed bezochte bibliotheek. Mijn collega’s hebben 
ingezoomd op dat getal en ontdekt dat 48% van die bezoekers bij ons komt om iets anders te doen dan 
een boek te lenen. Zij komen om te werken, om een tijdschrift of krant te lezen, om één van de kennis-
cafés te bezoeken, om mee te zingen in het Taalkoor, om te vergaderen enzovoort. 

      Een van de bezoekers aan het Taalkoor vertelde dat 
      donderdagmiddag een middag is waarbij hij glimlachend
      thuiskomt. Hij heeft dan meegezongen in het Taalkoor
      vn de bibliotheek. 
      Via de st. Welzijn Capelle hoorde hij van het koor. 
      Laagdrempelig. In eerste instantie gekomen om de 
      taal weer op orde te krijgen. Deze mijnheer heeft de 
      bibliotheek herontdekt. Wij zijn trots op dit soort 
      verhalen. U zult ze in dit jaarverslag op verschillende 
      plekken terug kunnen lezen. 

En o ja,  je kunt er ook 
nog een boek lenen..

VOORWOORD

52%

boeken 
lenen

48%

andere 
activiteiten

150.000
bezoekers 

in 2019

Door angsten en depressies heb ik jaren-
lang thuis gezeten. Zelfs mijn spreken, de 
taal gebruiken werd moeilijk. Het Taalkoor is 
de eerste stap die ik heb gezet om deel te 
nemen aan het sociale leven. 
En wat is er veel los gekomen! 
Na de eerste keer zingen met de groep 
kwam ik thuis en heb ik voor het eerst sinds 
jaren eindelijk gehuild. Alle emoties 
kwamen er uit. Het werkte zo bevrijdend! 
Ik vond woorden terug. Dat zingen zoveel 
met je kan doen. Ik geniet er elke week van 
en kijk nu alweer uit naar de volgende les! 

Elke donderdag kom ik met een glimlach 
thuis.

Bron: dirigente Taalkoor, Karin Schipper

“

“



Als bibliotheek zijn wij verantwoordelijk voor onze rol in het verbeteren van de geletterdheid, de digitale 
geletterdheid en leesbevordering. Meer en meer verbeteren we ook onze positie in het informatieve 
domein met vraagbaken op mediagebied, de doorverwijzing naar taalcursussen en cursussen op het 
terrein van digitaal meedoen. Dit alles doen wij niet alleen! Altijd zoeken wij de samenwerking. Op de 
volgende twee pagina’s tonen wij onze positie in het maatschappelijke, educatieve veld als verbinder en 
samenwerker. Het is immers onze overtuiging dat de hedendaagse maatschappelijke problemen beter in 
samenwerking met andere professies kunnen worden opgelost. Wij zien dat die overtuiging werkt en ook 
daar over zult u lezen in ons jaarverslag.

Begin 2019 verscheen onze factsheet ‘Visie en focus, het vervolg’. Het beleidsplan ‘Visie en focus’ 
liep namelijk tot en met 2018. De in dat beleidsplan verwoorde speerpunten waren wat ons betreft nog 
springlevend. Vandaar een krachtig vervolg voor de jaren 2019 en 2020. We kondigden verbeterslagen 
aan en als een rode draad zult u er over lezen in dit verslag.

Kortom 2019. Een jaar waarin we niet stilstonden. Bewust schrijf ik ‘we’, want een compliment is op zijn 
plaats aan al onze medewerkers (betaald en onbetaald) die er voor zorgden dat onze ambities niet bij 
woorden alleen blijven. 

Lees met plezier over Bibliotheek aan den IJssel in 2019. Een samenvatting vol highlights en krijg zo 
inzicht in de krantenkop ‘En o ja, je kunt er ook nog een boek lenen’. 

Conny Reijngoudt-Zonderop, directeur bestuurder

Aanvulling op de inleiding
Een positieve inleiding – gerelateerd aan het jaar dat achter ons ligt. Hoe anders is het nu, drie weken na het 
eerste concept van het bestuursverslag. Het land is in crisis, veroorzaakt door het coronavirus. Het treft ons 
allemaal. Ook de bibliotheek. Inmiddels zijn wij al twee weken gesloten voor het publiek en zijn alle activiteiten 
geannuleerd. Met man en macht ontwikkelen we vervangende diensten en producten om de mensen in ons 
werkgebied bij te staan. Het voelde niet goed om hier aan het begin van deze jaarrapportage niets over te 
zeggen. Met beide gemeenten zijn wij in gesprek over de effecten van de coronabeslissingen voor vooralsnog 
de nabije toekomst.

 

samenwerking

speerpunten:
         Verbeteren basisvaardigheden taal, 
         lezen en digitaal meedoen
         Beter bibliotheekgebruik en meer 
         bezoekers
         Herstructurering van de interne 
         organisatie

complimenten aan..
Medewerkers en vrijwilligers

1

2
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Structureel In ontwikkeling naar 
structurele samenwerking

Incidenteel, op aanvraag
(door ons of de andere partij)

Cursief: gemeentelijk bestuurlijke thema’s

Structureel
met door-

ontwikkeling

PRIMAIR 
ONDERWIJS (40%)

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden
laaggeletterdheid

WELZIJN CAPELLE

Basisvaardigheden
Schadeherstel en preventie

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden laaggeletterdheid
Bestrijden van armoede

en eenzaamheid
Participatie

COMMUNITY

Leven lang lezen, leren

(Eregalerij, Schrijfgroep,
Leeskringen, Kruidnagel-
collectie, Gouden uurtje, 
Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel)

Inclusie

TAALCOACHING
CAPELLE

Basisvaardigheden
Schadeherstel

Bestrijden
laaggeletterdheid

PARTIJEN 
STADSPLEIN 39

Basisvaardigheden, schadeherstel

Leven lang leren,  lezen 
(verdieping en onderhoud)

Bibliotheek als ontmoetingsplek

Bestrijden laaggeletterdheid
Bestrijden van armoede

en eenzaamheid
Deelname cultuur

Inclusie

WERKPLEIN

Basisvaardigheden
Schadeherstel

Volwassenen

Bestrijden laaggeletterdheid
Capellenaren aan het

werk houden

PRIMAIR 
ONDERWIJS (60%)

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden
laaggeletterdheid

CENTRUM VOOR
JEUGD EN GEZIN

Leven lang lezen
Basisvaardigheden, preventie

Bestrijden
laaggeletterdheid

ROC

Basisvaardigheden
Schadeherstel

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden laaggeletterdheid
Iedere schoolverlater
een startkwalificatie

CENTRUM VOOR
JEUGD EN GEZIN

Leven lang lezen
Basisvaardigheden, preventie

Digitaal meedoen

Bestrijden laaggeletterdheid
Digitale inclusie

VOOR- EN
VROEGSCHOOLSE

EDUCATIE

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden
laaggeletterdheid

SONRISA

Leven lang lezen, leren

Bestrijden van armoede
en eenzaamheid
Seniorenbeleid

WELZIJN CAPELLE
KINDERLAB

Basisvaardigheden
Schadeherstel en preventie

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden laaggeletterdheid
Bestrijden van armoede

en eenzaamheid
Participatie

VAN CAPPELLEN-
HUIS

Leven lang lezen, leren

Bestrijden van armoede
en eenzaamheid
Cultuurdeelname

TORENHOF

Leven lang lezen, leren
Digitaal meedoen

Bestrijden laaggeletterdheid
Bestrijden van armoede

en eenzaamheid
Participatie

SPORTIEF CAPELLE

Leven lang lezen, leren

Participatie

OVERIGE 
SAMENWERKINGSPARTNERS

SKVR, Isala Theater, 
Ouderenbonden, SeniorWeb,

Noes Fiolet Studio’s
Charles Vermeer Zanginstituut

Leven lang lezen, leren
Digitaal meedoen

Bestrijden laaggeletterdheid
Bestrijden van armoede

en eenzaamheid
Deelname cultuur

Inclusie

VIJVERHOF
(woonvorm voor

senioren)

Leven lang lezen

Seniorenbeleid
Inclusieve samenleving

VOORTGEZET ONDERWIJS

Basisvaardigheden, preventie

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden laaggeletterdheid
Iedere schoolverlater
een startkwalificatie

PRIMAIR ONDERWIJS  
EN OUDERKAMERS

Basisvaardigheden 
Schadeherstel

Taal, lezen en digitaal

Bestrijden laaggeletterdheid
Participatie

SAMENWERKING IN BEELD
Capelle aan den IJssel



SAMENWERKING IN BEELD
Krimpen aan den IJssel

Structureel
In ontwikkeling naar 

structurele samenwerking
Incidenteel, op aanvraag
(door ons of de andere partij)

Cursief: gemeentelijk bestuurlijke thema’s

RAAD VAN KERKEN

Leven lang lezen, leren

Bestrijden laaggeletterdheid
Bestrijden eenzaamheid

Inclusie
Cultuurdeelname

COMMUNITY

Leven lang lezen, leren

(Eregalerij, Kruidnagel-
collectie, Gouden uurtje)

Inclusie
Cultuurdeelname

PRIMAIR ONDERWIJS 
(60% van de scholen)

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen en digitaal
Leven lang leren

Bestrijden
laaggeletterdheid

CJG (BoekStart)

Basisvaardigheden 
Preventie

Taal, lezen
Leven lang leren

Bestrijden
laaggeletterdheid

CJG (BoekStartcoach)
 

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen
Leven lang leren

Bestrijden 
laaggeletterdheid

CULTUURWERK-
PLAATS

Leven lang lezen, leren
Digitaal meedoen

Cultuurdeelname
Cultuureducatie

KRIMPENERWAARD-
MUSEUM

Leven lang lezen, leren, taal

Cultuurdeelname
Cultuureducatie

SYNERKRI

Leven lang lezen
Digitaal meedoen

Cultuurdeelname
Cultuureducatie

OVERIGE 
SAMENWERKINGSPARTNERS

Speel-o-theek, Lokale omroep,
Muziekschool, Jongerenwerk,

Ouderenzorg, Ouderenbonden, 

Leven lang lezen, leren
Digitaal meedoen

Bestrijden (digitale) laaggeletterdheid
Bestrijden eenzaamheid

Inclusie
Cultuurdeelname

VOORTGEZET ONDERWIJS
(50% van de scholen)

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen en digitaal
Leven lang leren

Bestrijden 
laaggeletterdheid

KINDEROPVANG
(23% van de kinderopvang)

Basisvaardigheden
Preventie

Taal, lezen en digitaal
Leven lang leren

Bestrijden 
laaggeletterdheid

KRIMPENWIJZER

Basisvaardigheden
Schadeherstel

Bestrijden
laaggeletterdheid



 Programmalijnen
Het geloof in de waarden van een bibliotheek als maatschappelijk-educatieve instelling is 
verankerd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. De wet kent de bibliotheek vijf kernfunc-
ties toe en die vijf samen moeten een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers:

 Het ter beschikking stellen van kennis en informatie

 Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

 Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

 Organiseren van ontmoeting en debat

 Laten kennismaken met kunst en cultuur 

Onze bibliotheek heeft de wettelijke taken door vertaald naar de volgende programmalijnen. 
Het zijn deze programma’s die de hoofdstukken vormen in dit onderdeel van het jaarverslag:

2

1

3

4

5

Elk tijdperk en elke cultuur hebben 
de bibliotheek opnieuw uitgevonden, 

gemodelleerd naar zijn eigen 
prioriteiten en interesses en 
al doende een afspiegeling 

geschapen van de beschaving zelf. 
De fraaiste bibliotheken herbergen 
niet zozeer boeken als wel kennis, 

creativiteit en beschouwing; ze belichamen 
het hoogste wat de mensheid kan bereiken.

“

“

BASISVAARDIGHEDEN DE BIBLIOTHEEK
ALS SCHATKAMER

DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL



 BASIS-
VAARDIGHEDEN

In haar thuisland was 
zij docent Engels. 
Haar eerste sociale
contacten in Krimpen
aan den IJssel deed 
zij op in Taalcafé. Zij heeft
een taalcoach via Krimpen-
wijzer, Maria. Maria is ook vrijwilligster bij 
het Taalcafé. Het Taalcafé en het contact 
met de vrijwilligers heeft haar vooruit 
geholpen en inmiddels spreekt zij best 
goed Nederlands. Luba werkt als schoon-
maakster en geeft vrijwillig Engelse les 
in een lokaal in de Tuyter. Een van haar 
leerlingen is Jan, inmiddels 80 jaar en de 
oudste taalvrijwilliger van de bibliotheek 
en Krimpenwijzer. Bovendien geeft ze 
ook Engels bij een gezin dat ze in het 
Taalcafé leerde kennen. Haar begintijd in 
Nederland was eenzaam, maar door het 
Taalcafé heeft zij inmiddels vriendschap-
pen gesloten.

Dit is Luba Pinchuk 
uit Rusland

Onze bibliotheek zet al een aantal jaren sterk in op het verbeteren van de basisvaardigheden taal, lezen 
en digitaal meedoen. Immers het zijn deze vaardigheden die burgers nodig hebben om zich persoonlijk 
te ontwikkelen, een voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Zowel in Krimpen als in Capelle aan 
den IJssel is er wekelijks een goed bezocht Taalcafé, zijn er wekelijks bijeenkomsten om digitaal je basis-
vaardigheden te oefenen en zijn er kenniscafé ’s op maat om allerhanden digitale vragen te stellen.

In Capelle aan den IJssel is daarnaast wekelijks een leesclub gericht op laagtalige volwassenen en er 
worden cursussen digitale vaardigheden op maat gegeven.  

In beide gemeenten werkt de bibliotheek samen met taalaanbieders en de welzijnsorganisaties in een 
Taalnetwerk. Gezamenlijk draagt het netwerk zorg voor een informatiepunt waar burgers met taalvragen 
terecht kunnen, het Taalpunt. Vandaaruit worden mensen doorverwezen naar het 
(non)formele en informele taalaanbod.

Taalcafé

Alle cursussen en maatwerk-
bijeenkomsten worden gegeven door 

getrainde vrijwilligers samen 
met een vakkracht



 

 
  is 8 uur per week 
  verbonden aan de
  aan de bibliotheek. 

Zij is een gecertificeerd taaldocent en is 
een vraagbaak voor de (digi)taalvrijwilligers. 
Regelmatig worden er momenten ingepland 
waarop Inge een stukje scholing verzorgt. 
Zo krijgen vrijwilligers tips over (nieuwe) 
bruikbare materialen of bruikbare werk-
vormen. Nieuwe vrijwilligers krijgen altijd 
een aantal dagdelen cursus over de doel-
groep, het  cursusaanbod en andere 
relevante informatie.

Inge 
Olivier

Leren op de computer

Ervaring van Marry van Willigen
Marry van Willigen is sinds september 2019 een vaste klant bij het kenniscafé ‘Meer met de computer’. 
Marry is al 85 jaar maar voelt zich niet te oud om te leren. Samen met Nel Oskam, dezelfde leeftijd, 
vormt zij een vast koppel. Zij is bij de bibliotheek met de computer gaan oefenen door een advertentie 
over ons aanbod in de IJssel en Lekstreek. Ze oefent met allerlei programma’s van oefenen.nl en heeft 
nu Pinterest ontdekt. Ook het surfen op internet gaat haar steeds beter af. Met handige tips uit de groep 
in de bibliotheek komt ze er wel. Ze weet wat ze wil en op haar verzoek is er nu een groep van drie 
mensen bezig om te oefenen met Word. Als het versturen van een bijlage uit Word lukt heerst er een 
feestelijke stemming. Marry laat weten heel graag naar de bijeenkomst in de bibliotheek te komen. 
Ze voelt zich op haar gemak. Zij noemt de vrijwilligers en de docent: kanjers – om het geduld dat ze 
tonen. 



 

Op de vraag aan de deelnemers of zij door de 
leesclub nu meer of beter zijn gaan lezen 
kwamen de volgende antwoorden: 

Wat bij deze vraag ook los kwam was dat de 
groep mensen vindt dat zij Nederland en de 
cultuur beter zijn gaan begrijpen. 

 Zij vinden 
zeker dat ze beter lezen dan 

voordat ze op de leesclub zaten

 Zij begrijpen hun 
post beter

 Lezen de 
lokale krant

Mijn woordenschat 
wordt echt groter

Culturele- en 
kookboeken lenen 
van de bibliotheek 

vinden zij fijn

Eén deelnemer geeft
aan nu zelfs het nieuws 

te volgen in het Nederlands
 op nu.nl 

Fijn dat het 
donorregister 

besproken is, nu 
snap ik het beter

 Zeker!

Highlights basisvaardigheden

Leesclub laagtaligen
Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur komt een hechte groep van tien mensen van verschillende 
nationaliteiten in onze verstiging aan het Stadsplein te Capelle samen om onder begeleiding van onze 
taalvrijwilliger Bernadette Lans te lezen. De leesclub heeft samen boeken gelezen uit de lees & schrijf 
collectie van de bibliotheek. Gelezen werden o.a. de volgende hertaalde boeken:

●   Vrienden voor het leven, Philippe Pozzo di Borgo (Makkelijk lezen uitgave van de autobiografie
     van Philippe Pozzo di Borgo, op basis van de filmeditie Intouchables)
●   De favoriete plekken van Floortje Dessing, Floortje Dessing
●   Anne Frank, haar leven, Marianne Hoefnagel
●   Een goeie truc, Marian Berk 

Daarnaast wordt er elke week een artikel uit de krant in makkelijke taal gelezen, ‘Krant en klaar’. 
Actuele onderwerpen worden regelmatig tijdens de leesclub besproken. Zo is de brochure over het 
donorregister meermalen besproken en is er aandacht geschonken aan het stembiljet van de provinciale 
verkiezingen. Regelmatig bezoekt de leesclub de bibliotheek om te zoeken naar leesboeken voor thuis.

De leesclub is mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van de Wet 
Educatie Beroepsonderwijs via de gemeente Capelle aan den IJssel 



 

Taalkoor Zing Nederlands met Me
Volgens Britse onderzoekers gaat het leren van een andere taal sneller door liedjes te zingen. Dat geldt 
voor volwassenen net zo goed als voor kinderen. Daarom is de bibliotheek een Taalkoor gestart o.l.v. 
docent en dirigent Karin Schipper: ‘Zing Nederlands met Me’. Iedereen die Nederlands wil leren of zijn 
woordenschat wil uitbreiden is van harte welkom.

Al snel bleek dat het koor, zingend op donderdagochtend in de publieke ruimte, meer mensen trekt dan 
alleen taalleerders. Het koor groeit langzaam uit tot een soort aanschuifkoor met als rode draad Neder-
lands zingen. Van de harde kern van 20 deelnemers zijn er gemiddeld 12 die een andere moedertaal 
hebben en 1 persoon heeft door psychische problemen een vorm van afasie ontwikkeld (zie inleiding 
jaarverslag’). Ook in 2020 gaat het koor door, met dank aan de van Cappellenstichting. I.v.m. de functie 
van het koor in het kader van het welbevinden zal er in 2020 nog meer worden samengewerkt met de 
stichting Welzijn Capelle. 

Het Taalkoor is in 2019 mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van de Wet 
Educatie Beroepsonderwijs

    dirigent
   

Ik geniet enorm van deze groep. Niet een 
heel hoog zangniveau is mijn doel, maar het 
warmte geven aan de groep, hartelijkheid, 
hen het gevoel geven dat ze veilig zijn, vrij 
mogen bewegen en zingen. Ik geniet er van 
dat er een hechte groep ontstaat en dat 
mensen blijven hangen na afloop om na te 
praten. Door te luisteren en te vertellen 
helpen ze elkaar, leren sommigen beter 
Nederlands spreken. Heerlijk om een deel-
nemer binnen te zien komen die dan roept:

 ‘Mevvvrrrrouw Karrrieeeen: Alles goed! 
                                                 Alles leuk!

Karin 
Schipper

 
Zingen is zo heerlijk. Ik woon nu al een 
aantal jaren in Nederland maar spreek nog 
helemaal niet goed Nederlands. Ik wil mijn 
kinderen het goede voorbeeld geven. Door 
te zingen word ik zo vrolijke en ik leer stapje 
voor stapje steeds nieuwe woorden. Als 
ik dan blij thuis kom ga ik daarna met mijn 
kinderen de liedjes zingen.



 
In de jaarlijkse monitor ‘de Bibliotheek op School’
(dBos) een afname van zowel het (voor)lezen als het 
praten over boeken. Voorbeeld uit de monitor van een 
van de dBos scholen:
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Gezinsaanpak
Vanaf 2019, vastgelegd in onze factsheet ‘Visie en focus, het vervolg’, verdiepen wij onze aanpak basis-
vaardigheden met de zogenaamde gezinsaanpak. Hierdoor willen wij de cyclus van laaggeletterdheid 
doorbreken. Deze aanvulling op de aanpak komt voort uit verschillende studies en bevindingen: 

●   Studies wezen ons er namelijk op dat kinderen uit een taalarme omgeving een grote kans 
     hebben om ook zelf laaggeletterd te worden (bron: De cyclus van laaggeletterdheid door-
     breken: een onderzoek naar de mogelijkheden tot het verbinden van preventieve en 
     curatieve taalactiviteiten binnen lokale geletterdheids-netwerken. Marie-Anne Raaymakers 
     en Hermien Lankhorst, Kunst van Lezen, 2017).

●   Bovendien: ouders die veel lezen, voorlezen, thuis praten over boeken en veel boeken 
     in huis hebben, dragen het leesplezier over op hun kinderen. Die lezen daardoor op latere 
     leeftijd zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Ouders 
     hebben een grotere invloed op de leessocialisatie dan vrienden en docenten, zo blijkt uit 
     onderzoek. (Bron: https://www.leesmonitor.nu/nl/leesopvoeding-ouders-en-vrienden#
     leesopvoeding-is-goed-voor-schoolloopbaan).

Naast het feit dat we op scholen in onze aanpak steeds de vraag stellen: 

   ‘Whats in it voor thuis’

hebben we in 2019 een aantal specifieke projecten rond de aanpak uitgevoerd.
Benieuwd naar deze projecten? Lees verder onder:

DOE MEE CAFE ABC CLUB KWISPELLEZEN BOEKSTARTCOACH



 

DOE MEE CAFÉ
Het was een landelijke subsidie in het kader van de regeling ‘Tel mee met Taal’ die het mogelijk maakte om 
een specifiek, op anderstalige ouders gericht programma, te ontwikkelen. De aanleiding was de bevinding 
dat, tijdens inburgertrajecten en daarna, mensen op zoek zijn naar ontmoetingen om de taal te leren, om 
in de praktijk de taal te oefenen en om sociale contacten op te doen. Het ‘Doe mee café’ springt in op deze 
behoefte. Laagdrempelig en vanuit de kernwaarden:

Deze drie kernwaarden blijken de succesfactoren van het project. Het gevolg is wel dat de groep vaste 
begeleiders nodig heeft en niet groter moet zijn dan 8 tot 10 mensen. 

Het programma wordt uitgevoerd op school. Daar waar het kon in de ouderkamer. De begeleiding is in 
handen van een vaste vakkracht van de bibliotheek. Vijf bijeenkomsten zijn op school en één is in de 
bibliotheek. Als basis is een programma ontwikkeld met vaste elementen als spelen met taal, belang van 
lezen en voorlezen en tijdens de afsluiting zijn de taalaanbieders uit het werkgebied aanwezig om over de 
mogelijkheden tot een vervolg te vertellen. Ondanks de vaste opbouw stond steeds de vraag van de deel-
nemers centraal. Zo is er in één van de groepen aandacht geweest voor appen en bij een andere groep 
voor schrijven.  

Door de aanpak maakten deelnemers kennis met ook andere mogelijkheden om taal verder te ontwikkelen:

●   De leesclub voor beginnende lezers
●   De Taalcafés
●   Taalspellen in de bibliotheek en in de ouderkamers
●   Digitale oefenprogramma’s
●   Koffieochtenden elders in de omgeving, zoals in Capelle aan den IJssel in de huizen van de wijk

Tijd, Vertrouwen en Persoonlijke aandacht

Taalcafé Bibliotheek Krimpen aan de IJssel

Projectleider Doe mee café 
Patricia van Schaick 
Fantastisch om te zien hoeveel impact je kunt 
hebben op iemands leven.



 

Trots zijn wij op het feit dat alle deelnemers een plek gevonden hebben om door te gaan met oefenen. 
Deelnemers worden teruggezien bij:

●   Taal- en kenniscafés digitaal 
●   De leesclub voor laagtaligen
●   Als gezin bij de VoorleesExpress
●   Het taalontbijt in het Kinderlab Schollevaar

Anderen gingen zelf aan de slag door gezamenlijk koffie te drinken na het wegbrengen van de kinderen, 
als vrijwilliger op school en twee deelnemers stroomden door naar een taalschool. Alle deelnemers 
hebben voor een jaar een bibliotheekpas gekregen. Intern onderzoek toont aan dat 70% van de deel-
nemers de pas regelmatig gebruikt (periode september tot december).

Voor de werving is nauw samengewerkt met de scholen. Ook hier speelde de kernwaarde vertrouwen 
een grote rol. Immers als de leerkracht zegt dat dit echt iets voor je is, dan zijn mensen bereid naar het 
café te gaan. ‘Doe mee cafés’ net na de zomervakantie zijn overigens geen succes. Leerkrachten kennen 
de ouders dan nog onvoldoende. 

PARTNERS

●   Stichting Welzijn Capelle

●   Krimpenwijzer

●   Taalscholen (ROC en NL educatie)

●   St. Taalcoaching Capelle

●   Basisscholen:

     Capelle: het Baken, Ontdekrijk, en Klim Op (Bongerd)
     Krimpen: het Kompas en Kortland

Bibliotheek aan den IJssel

Voor alle deelnemers een gratis 
bibliotheekpas voor een jaar

70%
maakt hier

gebruik van

Kijkboeken
blijken ook 
een ontdekking
voor deze moeders. 
De zoon van O. (groep 2) is helemaal om. 
Zij had hem bij zich vanwege een studie-
dag op school. Hij wilde eigenlijk in een 
hoekje op zijn tablet spelen maar toen zijn 
moeder samen met hem het zoekboek 
‘Waar is de gele grijper?’ ging lezen was 
hij verkocht. Omdat er inmiddels pasjes 
klaar waren wilde iedereen ook graag 
boeken mee naar huis nemen. De gele 
grijper ging ook mee! We doen het samen.



 ABC CLUB VOOR NIEUWKOMERS
In samenwerking met de nieuwkomersklassen van de Pieter Bas en het Ontdekrijk draaide de bibliotheek 
de zogenaamde ‘ABC club voor nieuwkomers’. De naam zegt het al: in clubverband wordt na schooltijd 
gewerkt aan de taalontwikkeling en inburgering van kinderen. Elke school kon 10 kinderen aanmelden. 
De behoefte bleek groter. Zo begon de eerste club met 27 kinderen. 
Dat aantal bleek voor het clubverband en het doelgericht werken echt te veel. Immers de leeftijden lopen 
uiteen en er is toch een taalbarrière. In de opzet was rekening gehouden met een verdeling van één vol-
wassene op 5 kinderen. Zo kan er goed worden opgelet of kinderen opdrachten 
begrijpen. 

In goed overleg met de scholen is het aantal teruggebracht naar 23 kinderen. 

Aanpak
Elke bijeenkomst begint met een lunch. Al tijdens de lunch wordt aan taal gewerkt. De eerste keer heb-
ben alle lunchonderdelen (borden, bestek, bekers, soorten broodbeleg, tafellaken enzovoort) naambord-
jes gekregen. Deze werden door de kinderen zelf gemaakt. Bij elke maaltijd moesten de bordjes bij het 
juiste onderdeel worden neergezet. Vervolgens werd thematisch gewerkt. 

De reeks activiteiten is opgedeeld in thema’s:
●   Locaties
●   Sport 
●   Beroepen

10

27

27                23

kinderen per school konden zich 
aanmelden

kinderen hebben zich aangemeld

teruggebracht naar x



 

Juf aan het woord
Majola den Ouden – Ontdekrijk 
Bij de afsluiting: 
Ik sta versteld van de ontwikkeling die de 
kinderen in clubperiode hebben doorgemaakt.

De opzet per thema was steeds gelijk: theatervorm of een andere creatieve vorm om begrippen duidelijk 
te maken, een verwerkingsvorm als foto’s maken met de greenscreentechniek 1, illustreren, een uitstapje 
of afrondende activiteit gevolgd door een bijeenkomst met de ouders.

 1 Techniek waarbij je jezelf via een foto op een groen scherm in een illustratie kunt fotoshoppen

Binnen de thema’s is samengewerkt met de Kunstkring om een landkaart van Capelle te maken, door 
de samenwerking met Noes Fiolet en Sportief Capelle is kennis gemaakt met de sportmogelijkheden in 
Capelle. Het thema beroepen leverde een gesprek met een heuse kok en politieagent op. Een groot 
succes was het bezoek aan het brandweermuseum in Schiedam.

In alle lessen worden veel woorden benoemd, herhaald en uitgebeeld. Hierdoor wordt de woordenschat 
vergroot en wordt het leren van nieuwe woorden leuk en makkelijker. Boeken zijn steeds ter illustratie 
aanwezig.

Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid bleek teleurstellend. De taalbarrière maakt dat de werving van ouders niet goed 
verliep. Scholen lukten het niet de brug te slaan en ook de invloed van de buurtmoeders en een tolk bleek 
onvoldoende. Er is uiteindelijk voor gekozen om na elke activiteit kinderen een soort praatplaat mee te 
geven om thuis door te praten.

De club is begeleid door twee vakkrachten (een ingehuurde theaterdocent) vanuit de bibliotheek aan-
gevuld met vrijwilligers. Helaas vielen er meerdere keren door omstandigheden vrijwilligers uit, waardoor 
het team is aangevuld met nog een vakkracht uit de bibliotheek.

Partners:
●   Basisschool Pieter Bas
●   Basisschool Ontdekrijk
●   Sportief Capelle
●   Dansschool Noes Fiolet
●   Kunstkring Capelle
●   Brandweer
●   Politie
●   Kinderkeuken Rotterdam



 KWISPELLEZEN
Een goed voorbeeld van een activiteit met een oudercomponent is het Kwispellezen, uitgevoerd in het 
KinderLab in Capelle aan den IJssel. De kinderen uit groep 4 of 5 die deelnemen aan Kwispellezen 
worden geselecteerd door hun leerkracht en hebben allemaal een probleem met lezen. 

Bij Kwispellezen lezen de kinderen eens per week 15 minuten voor aan een getrainde hulphond onder 
begeleiding van een geschoolde vrijwilliger. Tijdens het voorlezen door de kinderen gaat een lees-
consulent, uit het team educatie van de bibliotheek, in gesprek met de meegekomen ouder over allerlei 
facetten van het (voor)lezen: leesplezier, soorten boeken, samen lezen, de bibliotheek, luisterboeken, 
apps, vaste leesmomenten thuis, enz. En natuurlijk geeft de leesconsulent advies en beantwoordt zij 
vragen van ouder en kind. De resultaten blijven niet uit. Van de 10 leerlingen die in totaal hebben 
meegedaan in het afgelopen jaar zijn er 6 een leesniveau omhoog gegaan. De overige 
deelnemers zijn vloeiender en zelfverzekerder (op tempo) gaan lezen of hebben meer 
plezier in lezen gekregen. Ouders zijn blij met zowel het luisterend oor als de 
adviezen en blijken zeer betrokken. 

Juf aan het woord
Joanne Doornbosch, leerkracht en lees-
coördinator over Kwispellezen:
‘Fantastische kans. Ik ben er heel erg enthousiast 
over. Kinderen vinden het geweldig, maar ik zie 
vooral ook de ouderbetrokkenheid die je zo graag 
wilt.’

Moeder aan het woord
Moeder van Timor deelnemer kwispellezen en 
dyslectisch: ‘Timor is dol op dieren. Het kwispel-
lezen verlaagt de drempel voor hem om te lezen. 
Met Jopie [de hulphond, MS] erbij is Timor relaxter. 
Zijn focus ligt niet meer op hoe moeilijk het lezen 
is, maar op hoe leuk het is om voor te lezen voor 
Jopie, de hond. Hierdoor ervaart Timor het lezen 
als minder moeilijk.’ 

             van de       kinderen 

             een leesniveau omhoog
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 BOEKSTARTCOACH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
In Krimpen aan den IJssel werkt vanuit de bibliotheek een BoekStartcoach. Deze aanpak om het voor-
lezen op jonge leeftijd al te stimuleren is een samenwerking tussen het CJG Krimpen en onze bibliotheek 
(gefinancierd door de landelijke regeling ‘Kunst van Lezen’). De BoekStartcoach wordt uitgevoerd op het 
consultatiebureau in Krimpen door onze voorleesconsulent Anke van der Neut. Het betreft een project 
waarbij de voorleesconsulent wekelijks 3 uur op wisselende dagen aanwezig is in de wachtkamer van het 
consultatiebureau met een collectie baby- en peuterboekjes. 

Doel: met (jonge) ouders in gesprek gaan over het belang en plezier van dagelijks 
           voorlezen in het belang van een optimale taalontwikkeling. 

Het blijkt voor veel ouders een eyeopener dat je al zo jong met voorlezen kunt beginnen. 
Anke informeert, adviseert en stimuleert de ouders en laat zien hoe je zelf thuis, samen met je 
kind kunt lezen. Ze deelt bonnen uit waarmee de ouders, wanneer ze hun kindje tot twee jaar 
kosteloos inschrijven bij de bibliotheek, als welkomstgeschenk een BoekStartkoffertje met twee 
gratis boekjes, ontvangen. En dat wordt gewaardeerd.

Dit positieve geluid wordt ondersteund door de cijfers: In 2019 verwierf 
de bibliotheek ruim 170% meer BoekStartleden in Krimpen. 

Inmiddels hebben we een verlenging van de subsidie voor de succesvolle BoekStartcoach 
kunnen realiseren en zal onze Voorleesconsulent nog tot juni 2020 wekelijks aanwezig zijn 
op het consultatiebureau in Krimpen aan den IJssel. 

Ouder aan het woord
Moeder, Marieke Post 
‘Goed dat er op het consultatiebureau aandacht 
wordt geschonken aan taal en lezen met je  jonge 
kindje.  Zo worden de (jonge) ouders al snel bewust 
van het belang  hiervan. Het is namelijk niet één 
van de eerste dingen waar je aan denkt als je een 
kindje krijgt. Ook kan het  laagdrempelig zijn om te 
horen dat de BoekStartcoach ook in de bibliotheek 
aanwezig is en ze horen dat daar al boekjes zijn 
voor de allerjongste kinderen. En de continuïteit 
van elkaar regelmatig zien op het consultatie-
bureau is ook fijn.’

Ook de professionals zijn enthousiast.

Professional aan het woord
Jolanda Vrijhoef, verantwoordelijk manager CJG 
Rijnmond, beschouwt de BoekStartcoach als een be-
langrijk instrument ‘ter voorkoming van laaggeletterdheid 
en als stimulans om structureel voor te lezen vanaf jonge 
leeftijd om zo een noodzakelijke bijdrage te leveren aan 
de taal- en spraakontwikkeling van kinderen.’

170%
 meer BoekStartleden
 in Krimpen

BOEKSTARTCOACH
tot juni 2020

wekelijks



BIBLIOTHEEK
ALS SCHATKAMER  

‘De bibliotheek als schatkamer’ beschrijft de kracht van de bibliotheek en haar 
functies (zonder de bibliotheken op scholen) zowel in de fysieke bibliotheek-
ruimtes als op andere locaties waardoor we bijvoorbeeld een doelgroep beter 
bereiken. Immers de bibliotheek is meer dan het uitlenen van boeken alleen en 
altijd een samenspel tussen vakmanschap, activiteiten en collectie!

LOCATIES, BEZOEKERS EN LEDEN
Zoals in de inleiding van het jaarverslag gezegd, komt bijna de helft van onze bezoekers voor andere 
functies dan de uitleenfunctie. De analyse hebben we overigens alleen in Capelle kunnen uitvoeren. 
In Krimpen aan den IJssel hebben wij namelijk geen bezoekersteller. 
Dit omdat de bibliotheek daar een onderdeel is van een multifunctioneel gebouw. De leeszaal en 
ontmoetingsactiviteiten vinden, naar tevredenheid, plaats in de centrale hal. 

Van alle inwoners van het werkgebied, heeft 14% een abonnement op de bibliotheek. Daar tegenover 
staat het feit dat in Capelle de analyse laat zien dat ruim 25% van de inwoners de bibliotheek als 
bezoeker weet te vinden! 

Locaties toegankelijk voor iedereen:
 
●   Centrumvestiging Stadsplein Capelle
●   Centrumvestiging in De Tuyter Krimpen 
     - In 2019 zijn de openingstijden van deze locatie 
       uitgebreid met 3 uur (dinsdagochtend)
●   Haal en brengpunt in de wijk ‘s-Gravenland (Kinderbibliotheek)
●   Haal en brengpunt in het Kinderlab in de wijk Schollevaar

25%

Alle inwoners
Capelle

14%

Alle inwoners in
het werkgebied

bezoekt de 
bibliotheek

heeft een 
abonnement

3 uur uitbreiding
   openingstijden
 Tuyter Krimpen



 

Doelgroepgerichte locaties zonder Haal- en brengpunt (organisaties betalen mee aan de 
instandhouding):

●   Bibliotheek op maat, woonzorg centrum ‘de Vijverhof’ – Capelle aan den IJssel 
●   Mediatheek Krimpenerwaardcollege – Krimpen aan den IJssel
●   16 Bibliotheken op scholen primair onderwijs (69% van de scholen) – Capelle aan den IJssel
●   9 Bibliotheken op scholen primair onderwijs (75% van de scholen) – Krimpen aan den IJssel
●   Bibliotheek op school een reguliere VO school (pilot – loopt af einde schooljaar 2020) – 
     Capelle aan den IJssel

Gebruik Bibliotheek Capelle Centrum door de samenwerkingspartners 
of publieksactiviteiten:

●   Wekelijks scheidingsspreekuur van het CJG en de stichting Welzijn Capelle

●   Brandweerspreekuur

●   Geknipt voor u 

●   Schrijfcafe van Eigenwijze woorden

●   Bijeenkomst Capelse Helden door stichting Welzijn Capelle

●   Armoedeconferentie gemeente Capelle aan den IJssel

●   Bijeenkomst patiënten met een Bipolaire stoornis

●   Intocht Sinterklaas

●   Start Marathon van Capelle aan den IJssel

Bibiotheken op scholen 
primair onderwijs
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COLLECTIE

Of het nu gaat om boeken, tijdschriften, of Dvd’s het gaat steeds minder om welke media je hebt, 
maar waarom je die hebt. Waar het eerder om volledigheid ging, gaat het nu om het doel van de 
collectie. Onze collectie ondersteunt de focus van de bibliotheek: 

Inzetten op de bevordering van het lezen en leren zodat mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelf-
redzame burgers. Daarbij absoluut prioriteit gevend aan de jeugd en kwetsbare volwassenen. 

Dat een groot deel van de jeugdcollectie daarom juist op de scholen te vinden is, volgt er logisch uit voort. 

Landelijke ontwikkeling collectie 
Wie in Nederland lid is van de openbare bibliotheek heeft toegang tot de collecties van alle openbare 
bibliotheken in ons land, zowel fysiek als digitaal. Door het zogenaamde gastlenen is het lenen van 
andere bibliotheken nog eenvoudiger geworden 
https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/nieuws/2017/lezen-kan-overal-lenen-nu-ook.html

Via de certificering en de financiële bijdrage aan het landelijk stelsel dragen alle bibliotheken bij aan de 
landelijke beschikbaarheid van collecties voor hun klanten. Deze netwerktaak is vastgelegd in artikel 
8 van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB). Op grond van dit artikel nemen alle deelnemers 
aan het netwerk deel aan het interbibliothecair leenverkeer (IBL), als vragende en als leverende partij. 
Afgesproken is dat het merendeel van de klantvragen lokaal of provinciaal moet worden beantwoord: In 
het landelijk collectieplan is afgesproken dat lokale bibliotheken 95% van de klantvraag vanuit hun eigen 
collectie afhandelen en dat 99,9% van de klantvraag binnen de provincie moet worden afgehandeld.

Consequenties voor ons
Door ons werd 93% van onze aanvragen geleverd uit eigen collectie:  94,7% uit Capelle en 91,5 % uit 
de collectie van Krimpen aan de IJssel. Wij leveren één procent minder dan andere bibliotheken in 
Noord- en Zuid-Holland uit onze eigen collectie.  

Als bibliotheken in 2020 niet voldoende bijdragen aan het netwerk van IBL, dan heeft dit heeft financiële 
consequenties. De gebruiker gaat meer mee betalen zo is de gedachte. 

OPEN LEESKRING
De open leeskring toegankelijk voor zowel
Capelse als Krimpense leden lezers. Het principe is een in-
loop leesclub. Er is een harde kern van 10 leden en 4 er van 
geven hun kijk op de collectie (namen bekend bij de redactie).

●   Er zijn genoeg boeken, soms moet je wel lang wachten als 
     je een boek reserveert;
●   Met lezen kun je je verplaatsen naar een andere wereld;
●   Je leert andere omstandigheden kennen;
●   Er liggen toch snel nieuwe boeken op de tafel met aanwinsten;
●   Bij lenen hoort ook wel wachten, wil je dat niet dan moet je 
     kopen;
●   Sprinters zijn fijn. Ze zijn een week te leen en kunnen niet 
     worden gereserveerd, dus de omlooptijd is snel;
●   De collectie is kleiner dan hiervoor, maar wel meer up –to-date;
●   Grootletterboeken zijn er minder, dat is jammer. Tussen de 
     gewone boeken staan wel boeken in duidelijke druk, maar 
     die kun je niet opzoeken in de catalogus;
●   Ik reserveer alleen nog maar en kijk niet meer in de kasten. 
     Ook vind ik het fijn digitale leesaanbevelingen te krijgen. 
     Of ik neem mee van de aanwinstentafel;
●   Soms komen alle reserveringen tegelijk binnen, dan heb ik 
     ineens heel veel boeken in huis;
●   Ik lees van alles wat, alles wat actueel is. Op vakantie neem
     ik ook verschillende genres mee;
●   Ik lees toch bij voorkeur een papieren boek. E-books zijn 
     vooral handig op vakantie;
●   De e-books zijn makkelijker op je tablet of e-reader te plaatsen 
     dan in het begin. Toen ik een storing meldde, dacht ik, daar 
     hoor ik niets meer van, maar ik kreeg keurig bericht en daarna 
     werkte alles weer prima.

4 LEDEN 
GEVEN HUN 
KIJK OP DE 
COLLECTIE



 

E-books 
(Bron: Koninklijke Bibliotheek en de dataanalyse van blogger Mark Deckers) 

De landelijke collectie e-books is beschikbaar voor al onze leden die een betaald abonnement hebben 
van minimaal € 42,00. In tegenstelling tot onze lokale collectie, is de focus van de collectie e-books 
traditioneel gericht op de uitlening. De collectie e-books wordt, vanuit een wettelijk voorschrift, samen-
gesteld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek en is beschikbaar via www.onlinebibliotheek.nl. 
Collectieomvang: 28.000. 

In 2019 is het aantal gebruikers uit ons werkgebied licht gestegen, van ruim 2.100 naar ruim 2.300. 
Ook het aantal uitleningen steeg licht: van 18.956 in 2018 naar 21.257 in 2019. Landelijk vormen 
e-books 5% van het totaal aantal uitleningen.

Van alle volwassen leden (dus 100%) bij de bibliotheek heeft 23% een e-bookaccount. 5% van alle 
volwassen leden heeft in 2019 ook daadwerkelijk een e-book geleend. Bij jeugdleden is dat ongeveer 
de helft minder: 13% heeft ooit een e-bookaccount aangemaakt en slechts 2% heeft vorig jaar ook echt 
een e-book geleend!  Voor kinderen zijn e-books op dit moment dus nog absoluut geen vervanger voor 
papieren boeken.

Uitleningen
Conform de landelijke ontwikkelingen loopt het aantal uitleningen ook in 2019 terug. Wat dit jaar opviel 
is dat ook de uitleningen in de bibliotheken op scholen terug liepen. Ons team educatie heeft de cijfers 
geanalyseerd en geeft aan dat er door een tekort aan zogenaamde bibliotheekouders (biebouders) op 
60% van scholen anders is uitgeleend en/of geregistreerd. Er was geen wekelijkse bezetting meer te 
realiseren, waardoor de uitleenfrequentie van wekelijks ruilen op scholen is teruggebracht naar een keer 
per twee weken en er zijn om toch te kunnen lezen collecties in de klassen gezet. Bovendien is op een 
aantal scholen besloten om alleen die boeken te registreren die mee naar huis gaan. Op het IJsselcollege 
is in de laatste helft van 2019 helemaal niet meer uitgeleend omdat er geen eenduidige kijk was op de 
privacyregels in relatie tot de uitleningen. Begin 2020 is dit probleem opgelost en is er een verwerkings-
overeenkomst gesloten met BLICK op onderwijs. 

E-books in ons werkgebied

stijging
9,5%

  aantal
gebruikers

2.100 2.300→ →

18.956 21.257

stijging
12,1%→

  aantal
uitleningen

→

13%
23%

5% 2%

Ebookaccounts en gebruik volwassenen en jeugd

20%

40%

60%

80%

100%

0%
volwassen leden jeugdleden

Heeft een werkend 
ebookaccount

Heeft afgelopen jaar 
een ebook geleend

Percentage bibliotheekleden dat een ebook-
account heeft en percentage leden dat het ook 
gebruikt.
Bron: KB, Ebookcijfers 2019, WSOB gegevens-
levering 2018 voor ledencijfers bibliotheken.
Bewerking: M. Deckers/Rijnbrink



 

Levi Weemoedt
‘Pessimisme kun je leren’

VERDIEPING

ONDERHOUD
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Digitaal meedoen

ACTIVITEITEN

Om mensen tot een leven lang leren, - lezen en digitaal meedoen te stimuleren zetten we niet 
alleen de collectie in, maar zoals inmiddels duidelijk zal zijn ook een palet aan activiteiten. 
Uiteraard worden we ook hier in onze keuze geleid door de piramide. Onderaan de piramide zitten 
onze kernactiviteiten, hoger in de piramide gaat het om samenwerking, samen financieren, anders 
financieren en/of faciliteren. Een voorbeeld waarbij de bibliotheek haar publieke ruimte faciliteert:

Geknipt voor de toekomst
Bij’ Geknipt voor de toekomst’ geeft kapster en styliste Leny de Smit mensen met weinig geld op woens-
dagen een stylingadvies en een gratis knipbeurt in de bibliotheek. Het bezoek wordt afgerond met een 
gesprek en een kopje koffie met een brownie bij Brownies & downieS. 
Succesverhalen vind je hier: https://www.rijnmond.nl/nieuws/190031/
Een-baan-dankzij-een-knipbeurt-Ik-voel-me-nieuw-en-mooi#

Dit project is mogelijk gemaakt door ‘Denk en Doe Mee! Fonds’

geknipt voor de toekomst

Kapster en Styliste
Leny de Smit
De voorbereidende gesprekken tot mijn project 
‘Geknipt voor de toekomst’, vonden plaats in de 
bibliotheek. De plek sprak mij aan en het leek mij een 
goed idee om deze locatie te gebruiken voor mijn 
project. Redenen: het is een geweldige locatie. Fris, 
schoon met een gezellige uitstraling. Ik ben in gesprek 
gegaan met de directeur, Mevrouw Reijngoudt. Zij was 
enthousiast en behulpzaam. Beneden in de bibliotheek 
is Brownies & downieS gevestigd. Dat maakte het 
plaatje compleet. Het personeel is erg vriendelijk en ik 
kijk uit naar andere projecten waarbij de bibliotheek een 
rol kan spelen.



 
Highlights activiteiten

Matinee met Levi Weemoedt 
Samen met de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) ontwikkelden wij een format gericht op actieve 
senioren, het zogenaamde cultureel matinee:

●   Cultureel programma aanbieden aan het eind van de middag zodat mensen ‘s avonds de deur
     niet uithoeven.
●   Combinatie van een spreker en muziek.
●   Een hapje/drankje om het netwerken en de ontmoeting te ondersteunen.

Het eerste matinee was een programma rond de dichtbundel ‘Pessimisme kun je leren’ van dichter Levi 
Weemoedt. Eind 2018 stond deze dichter erg in de belangstelling door de aanbeveling van Özcan Akyol, 
columnist bij het AD, zelf schrijver en regelmatig tafelheer bij  DWDD. De door Akyol samengestelde 
bundel ‘Pessimisme kun je leren’ met gedichten van Weemoedt uit de jaren 80, sprak veel mensen aan. 
De humor bleek nog springlevend. 

Een mooie muzikale omlijsting werd gevormd door een harpiste van de SKVR Muziek Capelle. Brownies 
& downieS zorgde voor inwendige mens. 

Voor 2020 zijn wij op zoek naar middelen om een tweetal matinees te organiseren. 

Schrijversdag Krimpen aan den IJssel 
               Toen in 2012 de eregalerij van Capelse schrijvers werd opgericht hadden we niet

      kunnen vermoeden dat deze zou uitgroeien tot een community van meer dan
    zestig Capelse en Krimpense schrijvers. In Capelle en Krimpen vinden de

    schrijvers elkaar, wisselen tips uit over het publiceren van boeken en
    inspireren elkaar. Dit afwisselend in Capelle en Krimpen. Op 12 oktober jl
    presenteerden de schrijvers zich als netwerk op de eerste schrijversdag in 
    De Tuyter te Krimpen. 

    Naast een inspirerende lezing van Wim Daniels, waren er 7 workshops 
   door de schrijvers voor een letterminnend publiek met onderwerpen als 

   ‘Hoe word je een schrijver’ en ‘Show don’t tell’.  Meer dan vijftig mensen 
    bezochten de dag en de workshops . Een inspirerend dag, mogelijk gemaakt 

    door de Van Cappellen-stichting. In 2020 komt er zeker een vervolg.

Uitspraak op een van de evaluatieformulieren:

 Kunt u alstublieft vaker dergelijke middagen 
  verzorgen? Wat was dit leuk!

Door de bezoekers werd de middag
gewaardeerd met een:

Lid eregalerij Krimpense schrijvers en lid van 
het schrijverscollectief aan den IJssel
Saskia Oudshoorn
Op 12 oktober 2019 heb ik mezelf als lid van het 
Schrijverscollectief aan den IJssel tijdens de 
schrijversdag in de Tuyter mogen presenteren. Mijn 
workshop ‘show do’n tell’ werd goed bezocht. Ik vond 
het ontzettend leuk om beginnende (mede)schrijvers 
te mogen inspireren en hopelijk wat te leren over dit 
onderdeel van het schrijven. De interactieve presen-
tatie door schrijver Wim Daniel was bijzonder door de 
herkenbaarheid van de zaken waar, zeker beginnende 
schrijvers, tegenaan lopen. Wat mij betreft is deze dag 
zeker voor herhaling vatbaar. Bij de evaluatie zijn er 
nog meer ideeën ter tafel gekomen die hopelijk in 2020 
de schrijversdag in Capelle nóg leuker gaan maken.

9,5



 
Cultuurcafé Krimpen aan den IJssel
Het cultuurcafé Krimpen aan den IJssel is een samenwerking tussen Synerkri, de Muziekschool, het 
Streekmuseum Krimpenerwaard en de bibliotheek. 

Bij toerbeurt, onder regie van Synerkri, organiseren we minimaal 1 keer per kwartaal een cultuurcafé. 
Logischerwijs ontstaan er zo cafés rond het thema muziek, (streek) historie en literatuur. Er is bovendien 
ruimte voor actuele thema’s. Alle Krimpenaren zijn in principe welkom. In sommige gevallen is een onder-
werp bedoeld voor een specifieke doelgroep. Overigens sluit dat inclusiviteit niet uit.

De start vond plaats in november 2019 en stond in het teken van het verschijnen van de cultuurnota in 
Krimpen aan den IJssel. De avond werd verzorgd door kleinkunstenares Esmay Usmany, die met haar 
liedjes en het gesprek de verbindende kracht van cultuur verwoordde. Esmay heeft veel familie in 
Krimpen aan den IJssel en wist zodoende de brug tussen haar programma en Krimpen te slaan. 
In 2020 volgen minimaal 3 cafés. 

Zo tof is techniek
Met onder andere een extra subsidie voor vakantieactiviteiten in Capelle aan den IJssel werden de 
volgende activiteiten georganiseerd rond nieuwe media en 21e eeuwse vaardigheden:
●   Workshop iMovies en vloggen 
●   Verschillende minecraft workshops in combinatie met erfgoed onderwerpen
●   Verschillende Legomindstormworkshops 
●   Een robot maken van een afwasborstel door te programmeren
●   Break in box (een omgekeerde escaperoom)

CULTUURCAFÉ
Krimpen a/d IJssel

1x per kwartaal

Kleinkunstenares Esmay Usmany

Motto van Esmay Usmany:

“Je bent de grenswachter van je 
eigen dromen...”



 Inclusie

World Bipolar day
Op 28 maart (rond de verjaardag van Vincent van Gogh op 30 maart) in het kader ‘World Bipolar Day’ 
ontvingen wij in de bibliotheek een groep mensen met een bipolaire stoornis samen met hun familie en 
vriendenkring. De middag werd verzorgd door de Antes groep en PsyQ. 
Thema: bipolaire stoornissen in de literatuur. Er werden gedichten voorgedragen, liederen gezongen, 
er was een presentatie met boeken over het onderwerp en er was aandacht voor Vincent van Gogh. 
De bijeenkomst vond plaats in de publieke ruimte in de bibliotheekvestiging aan het Stadsplein in Capelle 
onder openingstijd. Er waren 33 bezoekers.

Don’t judge a book by its cover : Levende verhalen lezen 
In zowel Capelle als Krimpen verzorgde antidiscriminatiebureau RADAR een bijeenkomst waarin ‘levende 
boeken’ konden worden gelezen (Living Library). De ‘boeken’ in de Living Library zijn mensen die 
groepen representeren, die geregeld geconfronteerd worden met vooroordelen en stereotypen en die 
vaak/vaker slachtoffer zijn van discriminatie en sociale uitsluiting. 

In Capelle ging een aantal klassen van het IJsselcollege (34 leerlingen) in gesprek met vijf boeken. 
In Krimpen werd de bijeenkomst ‘Living Library’ georganiseerd samen met met de Cultuurwerkplaats 
Krimpen en de KrimpenWijzer. Ook hier gingen bezoekers in gesprek met de boeken.  
Bezoekers en leerlingen waren onder de indruk van de verhalen en een bezoeker gaf aan dat je door dit 
gesprekken je kijk op een onderwerp echt verandert. En dat is toch wat je hoopt dat boeken, verhalen, 
levend of niet levend, doen: een bijdrage leveren aan je meningsvorming.

Gouden uurtjes
De ene week in Capelle en de andere week in Krimpen komt een groep volwassenen met een ver-
standelijke beperking bij elkaar om samen te lezen en te praten over allerhanden onderwerpen. 
Een vaste groep vrijwilligers en de vakkrachten Ellen Snoeren en Miranda van der Meer begeleiden de 
club. Hoogtepunt in Krimpen was het bezoek van de burgemeester aan de groep en in Capelle werd de 
groep verrast door een filmploeg:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=x5lx9BCdN5Q&feature=emb_logo

Norma zet zich al twaalf jaar in voor 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking tijdens het Gouden uurtje. 

Annie M.G. Schmidt doet het altijd goed. 
Zij is grappig zonder kinderachtig te zijn. 
Zielige verhalen vallen in de smaak en 
griezelige. Maar niet te eng! Ze vervolgt: 
“Dierenverhalen zijn ook een succes. 
Die hebben mijn voorkeur trouwens. Een 
belangrijke factor aldus de doorgewin-
terde vrijwilligster: “Verhalen die je aan-
spreken breng je natuurlijker. Dat werkt.

‘

‘

Norma

Reacties World Bipolar day
●   Prettige bijeenkomst met lotgenoten
●   Bedankt dat er aandacht wordt besteed aan 
     World Bipolar Day en bipolaire stoornissen 
●   Goed om in een openbare ruimte toch over 
     zoiets persoonlijks als bipolaire stoornis te 
     praten met elkaar



 

BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL

Sinds 2013 werken wij met het programma de Bibliotheek op school, een doorgaande lijn gericht 
op het verbeteren van leesplezier en informatievaardigheden. Voor ons zijn de belangrijkste 
drijfveren:

●   Waarde toevoegen aan de kennis op de scholen vanuit onze collectiekennis en de toepassings-
     mogelijkheden van media;
●   Waarde toevoegen aan de kennis op scholen vanuit onze kennis van informatie zoeken, vinden en 
     beoordelen; 
●   Planmatig werken aan het verbeteren van het leesplezier en informatievaardigheden.

Middelen: collectie-vakmanschap-activiteiten-financiële bijdrage van de partners-vraaggerichte aanpak

Leesplezier
De basis van het programma wordt gevormd door het samenwerken aan leesplezier. 
En dat is hoognodig, zoals ook weer bleek uit het PISA onderzoek 2019 
https://www.lezen.nl/nl/persberichten/pisa-onderzoek-onderstreept-noodzaak-leesbevordering
waarin Nederland op leesplezier het laagste scoort van al de 35 deelnemende landen. 

Wie meer leest wordt er beter in – wordt leesvaardiger - wat weer zorgt voor meer plezier: een 
opwaartse leesspiraal, dat is de inzet van onze samenwerking met scholen. 
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-stimuleren

Bereik Capelle
aan den  IJssel

Krimpen
aan den  IJssel

Boekstart in de 
kinderopvang 
(inclusief BSO)

4 van de 19

dBoS primair 
onderwijs

16 
(69% van de 
PO scholen)

9
(75% van de
PO scholen)

dBoS regulier 
voortgezet 
onderwijs

1
(pilot tot eind 

schooljaar 2020)

Start per 
1-1-2020



 Informatievaardigheden, digitale geletterdheid
Zoals u al las, zetten wij niet alleen in om het leesplezier en de leesvaardigheid te vergroten, maar richten 
wij ons ook op de noodzakelijke verbetering van de digitale geletterdheid. Vanaf schooljaar 2021/2022 is 
dit voor scholen een vast onderdeel van de opdracht verwoord in het curriculum. Scholen kiezen er zelf 
voor hoe onze beschikbare uren in te zetten. Wat wij merken is dat voorzichtig de plannen van aanpak 
dBos veranderen van Leesplannen in Lees-mediaplannen.

Open boek over digitale geletterdheid
Via onze nascholingen voor leescoördinatoren (aanspreekpunt bibliotheek op scholen) werken wij daar 
ook aan. Een van de nascholingen in 2019 had als thema digitale geletterdheid. Niet alleen leescoördina-
toren werden deze keer uitgenodigd, ook ICT coördinatoren. Het Slim met media, een visiespel waar de 
bibliotheek mee werkt in het kader van de visieontwikkeling mediawijsheid op scholen, werd toegelicht.

Aanwezig bij deze Open Boek was ook de organisatie Future NL [https://futurenl.org/]. 
Zij informeerde de aanwezigen over het platform #lessonup [https://www.lessonup.com/nl/] met kant en 
klare en bovendien gratis lespakketten!

Gestage groei dBos
In 2019, met dank aan extra impulsbijdrage van de Gemeente Capelle en de landelijke regeling ‘Kunst 
van lezen’ groeide het aantal dBos locaties met 2: Katholieke basisschool Pieter Bas startte in het laatste 
kwartaal en in Krimpen aan den IJssel werden de voorbereidingen getroffen tot een dBos die uiteindelijk 
zal starten in 2020. 

Highlights Bibliotheek op School / team educatie

Krimpenerwaardcollege
Een samenwerking om trots op te zijn is de samenwerking met het Krimpenerwaardcollege. 
Daar starten we in 2020 niet alleen met dBos, maar vanaf september 2019 beheren wij voor de school 
ook de schoolmediatheek. De dBoscollectie is zo een integraal onderdeel van de mediatheek. Bij de 
ontwikkeling van het Leesmediaplan zijn niet alleen de onderwijsspecialist en het schoolteam betrokken, 
maar ook de mediathecaris Kirsten Robben. Op 12 september 2019 ondertekenden de school en de 
bibliotheek in het bijzijn van Kirsten Jaarsma, wethouder van o.a. cultuur en jeugd een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst. 

ICT-coördinator, van PCB Het Kompas
Lisa, 
Over het visiespel:
‘Bij ons zijn daar heel concrete acties uit voort-
gekomen waar we nu mee aan de slag zijn.’

‘Ik ga Future NL uitnodigen voor een workshop aan 
het hele team. Het is praktisch, bruikbaar, makkelijk 
om te gebruiken voor alle collega’s. ICT-vaardighe-
den zijn niet vereist dus het is heel laagdrempelig.’

Wat scholen zeggen over samenwerken in de 
Bibliotheek op School
Citaten uit de jaarlijkse evaluaties met de dBos-
scholen in  2019

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

●   Het Kompas (2 locaties) 
Tanja Hartog, directeur: De langdurige samenwerking 
met de bibliotheek bevalt goed, mede dankzij het positieve 
contact met de onderwijsspecialist en de leesconsulent. 
De bibliotheek sluit goed aan bij de ontwikkelingen van de 
school, juist ook bij het digitale stuk. De leerlingen zijn 
het lezen leuker gaan vinden en de collectie positiever 
gaan waarderen.  
●   Obs Kortland (2 locaties) 
Willeke Galuska, adjunct-directeur: De samenwerking is 
goed en de communicatie verloopt soepel. De Bibliotheek 
brengt alle leerlingen in aanraking met (meer) leuke boeken. 
En dat is belangrijk want in lang niet alle gezinnen zijn 
boeken aanwezig.



 

vervolg
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

●   Het Mozaiek   
Directeur Ina van den Bogaart:  De samenwerking wordt als 
heel positief ervaren en ook breed gedragen in het team. De 
bibliotheek zorgt niet alleen voor een breder aanbod in 
boeken maar zorgt er ook voor dat lezen en leesbevordering 
op de agenda staat. Er is steeds een impuls van buitenaf. Dat 
is prettig en inspirerend. De samenwerking bevalt zo goed dat 
ik ook op een school in Spijkenisse, waar ik als interim werk-
zaam ben, een samenwerking met de bibliotheek ben gestart. 
●   De Groeiplaneet (2 locaties) 
Directeur Mary van Mourik: We zijn zeker tevreden over de 
samenwerking. De bibliotheek is heel zichtbaar en neemt een 
duidelijke plaats in binnen de school. Er wordt veel geleend 
door de leerlingen en de leescultuur op school groeit. De 
bibliotheek heeft ook een pr functie. Het is de eerste plek die 
ik ouders van nieuwe leerlingen laat zien en er wordt altijd 
positief op gereageerd.  
●   Het Octaaf 
Directeur Liesbeth Thomassen: We zijn nu een jaar bezig en 
ik ben positief over de samenwerking met de bibliotheek. 
Ook het team spreekt zich duidelijk positief uit over de 
activiteiten in de klassen, als de boekenkringen en boek-
promoties. 

Capelle Mediawijs!
In opdracht van de gemeente Capelle zijn we na de zomer van 2019 gestart met de pilot Capelle 
Mediawijs! Doel van de pilot is enerzijds de mediawijsheid, een onderdeel van de digitale geletterd-
heid, te bevorderen op een viertal, door de gemeente geselecteerde,  locaties (2 locaties in de Voor 
en vroegschoolse educatie (VVE), een school voor speciaal onderwijs en 2 VO scholen). Wij gaan 
hierbij nauw samenwerken met andere Capelse organisaties als de stichting Welzijn Capelle en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij zijn druk doende om nog een aantal scholen toe te voegen aan de 
pilot. De bevindingen tot nog toe zijn niet hoopvol. Hoewel de urgentie van het onderwerp zeker wordt 
herkend, hebben scholen te weinig tijd en ruimte om mediawijsheid toe te voegen aan jaaragenda.
 
Het project gaat worden uitgevoerd door een mediacoach en een specialist mediaopvoeding 
ingehuurd door de bibliotheek. In nauwe samenwerking met de scholen is een plan van aanpak 
opgesteld en vanaf januari 2020 starten de acties en activiteiten. Uiteindelijk moet de pilot een advies 
aan de gemeente opleveren als onderlegger van een gemeentebreed beleid op het gebied van digitale 
geletterdheid. 



 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

●   Capelse Schoolvereniging 
Kim Steehouwer, leescoordinator: Het team is enthousiast over 
de activiteiten van de onderwijsspecialist en de leesconsulent 
in de groepen. Er is veel interactie en er wordt goed rekening 
gehouden met de spanningsboog van de leerlingen. De boek-
promoties zijn ook effectief: kinderen worden getriggerd om te 
gaan lezen en willen allemaal de nieuwe boeken lezen.  
●   De Fontein/Balans 
Esmeralda Zegers, directeur: We zijn blij met de samenwerking 
met de Bibliotheek. De Onderwijsspecialist en de lees-
consulent hebben expertise op het gebied van leesbevordering 
die een leerkracht niet automatisch heeft. Het is fjn en ook 
nodig dat de bibliotheek het team hierbij ondersteunt. 
●   OBS Klim-op (2 locaties) 
Dennis Marcussen, directeur: Dankzij onze langdurige samen-
werking met de bibliotheek is het bij ons op school inmiddels 
heel gewoon voor alle leerlingen dat de dag begint met lezen. 
Daar hoeft geen strijd voor te worden geleverd. Dat is een 
mooie ontwikkeling. Het is ook belangrijk dat de boeken uit 
de schoolbibliotheek mee naar huis mogen. Veel van onze 
kinderen komen niet in de reguliere bibliotheek met hun 
ouders. Door de Bibliotheek op school komen deze kinderen 
toch in contact met boeken. 

Taalcafé IJsselcollege
Als onderdeel van de pilot dBos is er op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel een Taalcafé. 
Onder leiding van een onderwijsspecialist en een vrijwilligster wordt wekelijks met een groep door de 
school geselecteerde leerlingen gewerkt aan zogenaamde verdieping van de taal. Er worden taal-
spelen gedaan en er wordt gewerkt rond thema’s. Een voorbeeld is het thema kunst. Leerlingen 
kiezen een schilderij en zoeken daar in boeken en op internet informatie over. Vervolgens deelt een 
ieder zijn of haar bevindingen met de groep. Filosofische gesprekken werden gevoerd over het 
onderwerp kwallen, die geen hersenen blijken te hebben. ‘Zijn het dan eigenlijk wel dieren?’ dat leidt 
tot het zoeken naar de definitie van het begrip/woord dier. Op deze wijze wordt informeel gewerkt aan 
taalverwerving voor jongeren met een andere moedertaal. 

Studiedag begrijpend lezen Ontdekrijk 
Het team educatie van onze bibliotheek droeg bij aan een studiedag lezen op een van dBos locaties, 
het Ontdekrijk in Capelle. In de onderbouw werd aandacht besteed aan begrijpend luisteren als 
vaardigheid bij het voorlezen, in de bovenbouw aan leesplezier en de gemene deler in beide bouwen 
was het verbeteren van de woordenschat door middel van lezen en voorlezen. Veel informatie, 
werkvormen en geschikte boeken kwamen aan de orde. 

Meester H.: ‘Kan ik die meenemen? Die wil ik helemaal 
lezen!’ (bij het horen van een fragment uit Geel Gras 
geschreven door Simon van der Geest)

Juf D.: ‘Ik herinner me Y. in groep 8 die plots als een gek 
ging lezen. Je zag haar in alles vooruitgaan! Datzelfde 
heb ik bij mijn zoon ook zien gebeuren.’

Juf M.: ‘Ik heb meteen zin om hier maandag mee aan de 
slag te gaan.



 

vervolg
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

●   OBS West (2 locaties) 
Johan Stuut, directeur a.i.: Wij zijn zeer tevreden met de 
Bibliotheek op school. Mede dankzij de samenwerking is het 
dagelijks vrijlezen en voorlezen goed doorgevoerd in alle 
groepen, schoolbreed. De collectie is mooi en uitgebreid en 
de leerkrachten zijn blij met de voortdurende verse aanvoer 
van boeken. Tijdens het rondleiden van nieuwe ouders laten 
we met trots de bibliotheek zien. En ouders reageren hier heel 
positief op.  
●   De Catamaran 
Hedy van Harselaar, directeur: Het Fijne van de samen-
werking met de bibliotheek is dat er collectie dichtbij is en dat 
er altijd veel boeken in de klas zijn. Belangrijk want het vrij 
lezen staat dagelijks op het programma. Door nieuwe ouders 
wordt de schoolbibliotheek ook ervaren als een pluspunt. 
Ze zijn er enthousiast over. En voor mij is dat altijd weer een 
mooie aanleiding om te praten over het belang van (voor)lezen 
thuis. 
●   De Triangel 
Ina van den Bogaart, directeur:  De samenwerking wordt 
als heel positief ervaren en ook breed gedragen in het team. 
De bibliotheek zorgt niet alleen voor een breder aanbod in 
boeken maar zorgt er ook voor dat lezen en leesbevordering 
op de agenda staat. Er is steeds een impuls van buitenaf. Dat 
is prettig en inspirerend. De samenwerking bevalt zo goed dat 
ik ook op een school in Spijkenisse waar ik werkzaam ben een 
samenwerking met de bibliotheek ben gestart.  

Taaltoppers
Het Kinderlab is een locatie van de st Welzijn Capelle. Het lab richt zich op het verbeteren van de 
kansen van kinderen. Het team educatie werkt nauw samen met het lab en passend binnen de doelen 
van het Kinderlab, voert zij op basis van een offerte activiteiten uit. De activiteiten zijn steeds nauw 
verwant aan de doelen van dBos. Taaltoppers is zo’n activiteit. Centraal staat de taalontwikkeling van 
leerlingen. Scholen in de omgeving van het Kinderlab selecteren kinderen uit de groepen 5-7 die wel 
goed meekomen op school, maar die wat extra taalondersteuning kunnen gebruiken. Onder leiding 
van een onderwijsspecialist van het team educatie wordt op speelse wijze, vanuit een steeds 
wisselend thema, gewerkt aan woordenschat en taalontwikkeling. 

In 2019 werd er bijvoorbeeld gekookt. Er moesten recepten worden gelezen, geschreven en er werd 
veel gesproken. Een ander voorbeeld is een bezoek aan de redactie van het Algemeen Dagblad. 
Welke voorpagina het AD.nl de volgende ochtend zou hebben wisten deze taaltoppers die middag al. 
Nadat ze de opzet voor de krant van die dag ook bekeken hadden, sloten ze het bezoek af met een 
bezoek aan de tvstudio van de AD ochtendshow.

Smaakt dit naar meer. Kijk dan eens op facebook en volg de pagina
https://www.facebook.com/EducatieaandenIJssel

Moeder van deelnemer Warwick
Vicky The Toy Hoarder
‘Taaltoppers has been an enjoyable learning after-school 
activity for Warwick. His language skills, vocabulary and 
ease with speaking have all notably improved since he 
has begun Taaltoppers. It has also improved his social 
skills and his story-telling abilities. It has been a wonder-
fully fun experience for him, and he has made friends as 
well as improved his language skills.’



 

ORGANISATIE

Bibliotheek aan den IJssel is een kleine organisatie. Onze medewerkers, betaald en onbetaald, 
vormt één van de belangrijkste middelen tot het behalen van onze doelen. 
Vakmanschap ontwikkelen is daarom een doorlopend aandachtspunt. Naast werkbezoeken, 
BHV trainingen en passende studiedagen werd geïnvesteerd in de volgende opleidingen:

●   2 medewerkers behaalden hun diploma leesconsulent

●   Nascholing sociale media

●   Teamtraining samenwerken intern

●   Teamtraining samenwerken met partnerorganisaties

●   Nascholing kinderen met leesproblemen

●   Nascholing begrijpend luisteren

●   Nascholing de bibliotheek en basisvaardigheden

●   Nascholing Open Boek

●   Nascholing lezen en jongeren

●   Opleiding digitale transformatie (omvormen klassieke bibliotheek naar een bibliotheek van nu)



Raad van Toezicht

Directeur - Bestuurder Administratie Directie

Staffunctionaris PZ
Personeels- en Salaris-

administratie (uitbesteed)

Staffunctionaris Communicatie
Communicatiemedewerker

Programmacoördinator 
Collectie en 

Programmering (BT)

Programmacoördinator
Basisvaardigheden

Administratief Medewerker
Voorleesexpress

Teamleider
Publieksdiensten

Uitbestede Diensten:
Financiële Administratie

en Facilitaire Zaken

Teamleider Educatie (BT)

Coördinator Vrijwilligers
Coördinator Uitlening

Bibliotheekmedewerkers wo
Medewerkers Mediaverwerking

Onderwijsspecialisten 
PO en VO

Leesconsulenten
VVE, PO en VO

ORGANOGRAM 2020

Herinrichting organisatie
In 2019 is er veel aandacht geweest voor het anders inrichten van de organisatie. Wij wilden 
dit omdat de structuur meer moest gaan passen bij de focus van de bibliotheek. Bovendien 
wilden wij de organisatie effectiever en efficiënter inrichten. Dat moet de werkdruk ten goede 
komen. Uitgangspunten:
 
●   Bibliotheek aan den IJssel bestaat uit een prachtig team van betaalde en onbetaalde 
     medewerkers. Dit team is het team waar we mee gaan werken .
●   De structuur moet de focus versterken:
     -   Verbeteren basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen.
         ●   Preventief, curatief  - actieve rol bibliotheek
         ●   Onderhoud en verdieping – facilitaire rol of samenwerkingsrol.
     -  Meer bibliotheekgebruikers.
●   Structuur moet helder en flexibel zijn. Werkbaar binnen de mogelijkheden van onze 
     kleine organisatie. Dat wil o.a. zeggen dat een aantal staftaken als neventaken bij 
     medewerkers in de lijn worden ondergebracht.
●   Een organisatie met niet te veel lagen.
●   Niet te veel mensen die met hetzelfde bezig zijn.
●   Beslissingen lager in de organisatie.
●   Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten vanuit een 
     gezamenlijke focus.
●   Resultaatgericht.
●   Efficiëntie / effectiviteit / slagvaardig / duidelijk.

Inmiddels zijn de taken en functies anders verdeeld. Belangrijkste verandering is het 
opheffen van het Management team van 5 personen en het invoeren van een Beleidsteam 
(BT) van 3 personen. Het BT is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling. De leden van 
het beleidsteam zitten niet in dit team als vertegenwoordiger van een afdeling of vakgebied. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het koers houden van de organisatie en het agenderen van 
(wijzigingen) in de beleidsvisie. 



 Personeel
In 2019  zijn we gestart met 16,2 FTE en 32 medewerkers. Op 31 december 2019 zijn we geëindigd 
met 17,4 FTE en 35 medewerkers. In 2019 hebben wij uitsluitend parttime medewerkers in dienst 
gehad en geen full time medewerkers. Op dit moment is de verdeling mannen en vrouwen: 
2 mannen op 33 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 45 jaar.  

Uit dienst
Verdrietig is het feit dat wij onze collega mevrouw Stok na een langdurige ziekte hebben moeten 
loslaten. Gelukkig hebben een aantal van ons nog regelmatig contact met haar. Van harte hopen wij 
dat er voor haar betere tijden zullen volgen.
●   Marianne Stok, uit dienst na 2 jaar ziekte
●   Mildred Asare-Awuku (scholier nieuwe bijbaan)

In dienst
De volgende medewerkers zijn in 2019 bij ons komen werken:
●   3 scholieren: Joyce Braanker, Isa Blokzeil en Donna Poot
●   1 x medewerker Basisvaardigheden Inge Olivier (extra subsidie)
●   1 x Mediathecaris VO voor afd. educatie Kirsten Robben (externe financiering)
●   Corien de Kok verving Deniece Wildschut die eerst met zwangerschapsverlof was en aansluitend 
     met ouderschapsverlof

Adviseurs en zzp’ers 
Wij zijn in 2019 in ons werk ondersteund door adviseurs van ProBiblio, de Provinciale Ondersteunings 
Instelling, Yvonne Polman, een zzp’er in het domein basisvaardigheden, adviseur financiën Guido de 
Gans, Privacyadviseur Aart Tijhof en HR adviseur Margreet Ligthart Schenk. Dank voor jullie wijze 
lessen. 

Vertrouwenspersoon
Er zijn geen meldingen geweest in 2019.

* waarvan: 
1 zwangerschapsverlof

1 uit dienst na 2 jaar ziekte 
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 Vrijwilligers

Maar liefst 141 mensen uit Capelle en Krimpen aan den IJssel hebben zich als vrijwilliger verbonden 
aan de bibliotheek. Uiteraard is er verloop. Net als andere organisaties hebben wij op een aantal 
fronten te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Zorgelijk is het feit dat voor bepaalde dagdelen 
geen vrijwilligers te vinden zijn. Daardoor ben je in een aantal gevallen genoodzaakt activiteiten niet 
uit te voeren of te plannen op momenten die niet altijd passen bij het bereiken grotere groepen 
klanten. Veel vrijwilligers waarvan we afscheid namen hebben zich langere tijd voor de bibliotheek 
ingezet. Speciale aandacht verdienen hierbij Alie van der Sluis en Marjo Markus. Zij zetten zich 
respectievelijk 10 jaar en 7 jaar achtereen vrijwillig in voor onze bibliotheek. 

Jan en Ria van der Ent vierden in 2019 hun 10 jarig jubileum als vrijwilliger het Gouden uurtje. 
Wat zou dat uurtje zonder de altijd enthousiaste Jan en Ria zijn! 

Met verdriet door haar overlijden, maar zeer dankbaar voor haar betrokkenheid en inzet namen we in 
2019 afscheid van een allround vrijwilligster Anneke van den Bremen. Wij missen haar wijsheid! 

Elk team verzorgt voor zijn of haar vrijwilligers scholing en één keer per jaar organiseren we een 
avond waarin kennis en gezelligheid centraal staan. Alle medewerkers, betaald en onbetaald zijn 
daar voor uitgenodigd. Dit jaar organiseerden we een biebquiz.

  Capelle Krimpen

Taalvrijwilligers 9         Vallen onder 
       Krimpenwijzer

Vrijwilligers digitale diensten 5 3

Gastheren en gastvrouwen                 20                   10

Voorleesexpress aan den IJssel                                      70

Gouden uurtje 4 4

Bibliotheek aan huis 6 4

Krimpenerwaardcollege 6

Vrijwilligers aan het woord

Niek Brink
Graag wil ik hierbij iedereen bedanken, die voor de 
super gezellige avond gezorgd hebben. Dit was 
GROTE KLASSE! Gewoonweg SUBLIEM! Het idee 
om dit met een quiz te doen zoals dit is gedaan, hoe 
kom je er op! 

Marjolein Cornelisse
Dank jullie wel voor de super gezellige biebquiz 
gisteravond. Erg leuk om bij mensen ingedeeld te 
worden die ik nog helemaal niet kende. Fantastische 
vragen, die ook een beetje tot nadenken stemden. Ik 
ben nog helemaal na aan het genieten. Voor herhaling 
vatbaar!!

biebquiz



 Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
In het kader van medezeggenschap kennen wij een PVT (PersoneelsVerTegenwoordiging). 
In 2019 zaten de volgende personeelsleden in de PVT:
●   Marja van Opijnen, voorzitter
●   Wilma Jacobs, secretaresse
●   Miranda van der Meer, algemeen lid

De PVT vergaderde in 2018 7 keer met de directie en eveneens 7 keer als PVT. Onderwerpen die o.a. 
aan de orde kwamen:
●   Protocollen en afspraken
●   Organisatiestructuur
●   Medewerkerstevredenheidsonderzoek
●   Overleg met de Raad van Toezicht
Na elke vergadering met de directie worden de highlights uit het overleg gedeeld met alle leden van 
het personeel.

Bericht van de Raad van Toezicht
Op 31 december 2019 kende de Raad van Toezicht de volgende leden: 
●   De heer R.C.G. de Rijk – voorzitter
●   Mevrouw drs. S. Koster
●   Mevrouw drs. M.L.C. Beke-Huiskes
●   De heer ing. F.B.G. Grobben – financiën en vastgoed
●   Mevrouw mr. F.A. Snel – juridische zaken

In december 2019 trad de heer mr. J.H. Verwoerd, roepnaam Johan, af. Johan was sinds 2005 lid 
van de Raad van Toezicht. Als lid van de Raad wist Johan altijd te verrassen door zijn eigen kijk op 
de zaak. Hij werd gekenschetst als een nuchtere omdenker, met een hart voor de bibliotheek. Johan, 
dank voor je betrokkenheid. 

Op 1 Juni 2019 traden mevrouw mr. F.A. Snel en de heer ing. F.B.G. Grobben toe tot de raad. 

Nevenfuncties leden Raad van toezicht
●   De heer R.C.G. de Rijk 
     -  Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) 
        De Rijk 
        Beheer Krimpen BV
     -  Lid vd centrale cliëntenraad van  de Zellingen
        (https://www.zellingen.nl/)
●   Mevrouw drs. S. Koster
     -  Directeur onderwijs Krimpenerwaardcollege
●   Mevrouw drs. M.L.C. Beke-Huiskes
     -  Bestuurder openbaar onderwijs Papendrecht-
        Sliedrecht.
●   De heer ing. F.B.G. Grobben 
     -  Adviseur bij Stichting Ondernemersklankbord
     -  Editor/cameraman bij Midvliet Televisie (een 
        lokale radio, TV en Internet zender voor 
        Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en 
        Wassenaar)
●   Mevrouw mr. F.A. Snel
     -  Executive assistent/officemanager bij Panteia

Nevenfuncties bestuurder
●   Mevrouw A.J.A. Reijngoudt-Zonderop
      -  Lid klankbordgroep Strategie NBD Biblion
      -  Lid Adviesraad Themater Capelle aan den 
         IJssel
      -  Lid PBO (programmabeleid-bepalend orgaan)  
         Lokale omroep Krimpen aan den IJssel



 De Raad van Toezicht is in 2019 begonnen met een professionaliseringsslag waarbij de Governence 
code cultuur uitgangspunt is. Diverse documenten bepalend voor het gedrag van de raad en de 
samenwerking met de bestuurder zijn doorgelicht en worden geactualiseerd. 
De verwachting is dat dit proces in het tweede kwartaal van 2020 wordt afgerond. 

De raad kwam vier keer bij elkaar. Naast de gebruikelijke agendapunten als jaarrekening, begroting 
en rapportages, werd gesproken over het rationaliseren van rapportages, het vastgoed van de 
bibliotheek, professionaliseren van de Raad van Toezicht, bibliotheekzaken als de structuur van de 
organisatie en het visiedocument.  

Korte vooruitblik
In februari 2020 is de heer F.B.G. Grobben teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. 
Er is nog geen opvolger. Zijn taken worden vooralsnog overgenomen door de voorzitter. 
2020, uiteraard afhankelijk van het verdere verloop van 2020 in het kader van coronavirus,  
zal naar verwachting staan in het teken van de ontwikkeling van een meerjarenvisie en het 
professionaliseren van de Raad van Toezicht.

Namens de Raad van Toezicht, de heer R.C.G. de Rijk

Financiële verslaglegging
Sinds 1-1-2019 is ProBiblio ons financiële dienstverlener. Niet alleen de boekhouding maar ook de 
salarisadministratie en het personeelsbeheer wordt door hen voor ons verzorgd. Een woord van dank 
is zijn plaats voor Kati Korver. Zij heeft onze vragen steeds met geduld beantwoord en de boek-
houding toegelicht als dat nodig was. De controle wordt in 2019 uitgevoerd door WGS 
accountants BV. Na overleg met de accountant verandert dit jaar de grondslag van de jaarrekening 
van RJ 640 naar richtlijn RJK C1.



 Risico’s
Op financieel gebied blijft het belangrijkste risico de afhankelijkheid van subsidies van de gemeentes 
waarvoor wij werken. De organisatie is hierdoor kwetsbaar voor veranderingen in het subsidiebeleid. 
Gezien de werkwijze bij beide gemeenten en de koppeling met gemeentelijke meerjarenbegrotingen is 
er overigens geen sprake van een echt incidentele subsidierelatie. 
Wij volgen het gemeentelijk beleid nauwgezet en werken constant aan een goed werkzame relatie met 
deze partijen. Een ander risico is het feit dat er steeds vaker gewerkt wordt met kortdurende project-
subsidies. Het zijn deze subsidies die innovatie en vernieuwing mogelijk maken. Er is echter geen 
ruimte om dit soort projecten te implementeren. De afrekening van de projectsubsidies vergt veel tijd, 
waardoor wij bij voortduring de kosten tegen de baten afwegen.

Dit jaar merken wij voor het eerst dat het werken met vrijwilligers naast een bijdrage aan de maat-
schappelijke betrokkenheid, ook een risico is voor de bedrijfsvoering. Voor het eerst zien wij de uit-
leencijfers binnen dBos dalen. Nader onderzoek toont dat dit wordt veroorzaakt door een tekort aan 
vrijwilligers op scholen. Een aantal scholen heeft daardoor in overleg met onze leesconsulenten de 
wekelijkse openstelling veranderd naar een keer per twee weken en soms zelfs een keer per maand. 
Er zijn collecties in de klassen geplaatst, waardoor leerlingen toch kunnen lezen en alleen boeken die 
mee naar huis gaan worden geregistreerd (zie ook het jaarverslag 2019). Dit is een lastige, weliswaar 
pragmatische oplossing met ook een effect op de jaarlijkse monitor. Deze is o.a. gekoppeld aan het 
automatiseringssysteem.

Nog voor het ter perse gaan van dit jaarbericht is het land getroffen door een crisis i.v.m. het corona-
virus. Wat de effecten zullen zijn op onze inkomensstromen en prestaties is onzeker. 
Ik vertrouw er op dat we hier in overleg met onze gemeentes uit gaan komen.

Het jaar 2019 is mede mogelijk gemaakt door:

●   Subsidies van beide gemeenten

●   Subsidies Tel mee met Taal en Kunst van Lezen

●   Van Cappellenstichting

●   Onze samenwerkingspartners

●   Onze adviseurs

●   Kattendijke Duckerstichting

●   De Koninklijke bibliotheek

●   Probiblio 



 Vooruitblik naar 2020
Met in acht name van de effecten van coronacrisis zal 2020 een jaar worden waarin we naast het uit-
voeren van het bibliotheekwerk volgens de afspraken met onze twee gemeenten, verder gaan met het 
realiseren van onze ambities verwoord in de beleidsnotities Visie en Focus:
●   Verbeteren basisvaardigheden taal, lezen en digitaal meedoen
     -  Gezinsaanpak
●   Versterken rol bibliotheek bij 21e-eeuwse basisvaardigheden
●   Maatwerk ondersteuning volwassenen op het gebied van digitale vaardigheden
●   Verbindingen bibliotheekwerk op scholen en het jeugdbibliotheekwerk in de (centrum)vestigingen
●   Vergroten van het aantal bezoekers waarbij de volgende doelgroepen extra aandacht krijgen:
     -  Groter bereik 0-4 jaar
     -  Groter bereik senioren

Gezien de looptijd van de huidige ambitiedocumenten zullen we deze eind 2020 actualiseren. 
Logischerwijs hangt het bereiken van de ambities ook samen met beschikbare financiële middelen. 

Certificering
In juni ontvangen we de auditcommissie certificering openbare bibliotheken. Wij hebben er vertrouwen 
in ook nu weer te voldoen aan de eisen. 

Subsidies
Zowel de gemeente Capelle aan den IJssel als Krimpen aan den IJssel hebben de subsidies en 
prestaties voor 2020 vastgesteld. Dit alles met de kennis van dat moment. Met het uitblijven van een 
subsidie in Capelle aan den IJssel in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, staat helaas 
de rol van de bibliotheek binnen het Digi-Taalhuis Capelle (DTHC) onder druk. Er is goede hoop dat 
het gemeentelijke visiedocument aanpak laaggeletterdheid (verwachtte opleverdatum tweede kwartaal 
2020) duidelijkheid gaat scheppen over de rol van alle partijen in het DTHC en de daarbij horende 
baten.

De gemeente Capelle aan den IJssel actualiseert momenteel haar visie op het bibliotheekwerk. 
Dit is een onderdeel van de wens van de gemeente om meer te sturen op resultaat en te koersen op 
effect. Nadat de gemeente haar visie heeft vastgesteld, leveren wij een dienstenaanbod. Uiteraard 
gecompleteerd met inzicht in tarieven en gewenste effecten. Hierdoor zullen de aloude prestatie-
afspraken intensief veranderen. Krimpen aan den IJssel is geïnteresseerd in de Capelse methodiek-
ontwikkeling en de kans bestaat dat zij later in het jaar aansluit. 

groter bereik 0-4 jaar en senioren



 Tot besluit
Het jaar 2020 is al begonnen. Wat had ik het jaarbericht graag afgesloten met een bespiegeling 
in van bibliotheken in tijden van vrijheid. Inmiddels zitten wij midden in de crisis van het Corona-
virus en is niet te voorspellen wat dit ons allen in 2020 gaat brengen. Een ding is zeker: de raderen 
draaien volop om online dienstverlening te kunnen bieden nu al onze vestigingen vooralsnog 
gesloten zijn. 

Toch een kleine bespiegeling. 2020 het jaar waarin 75 jaar Vrijheid wordt herdacht. Door de 
voornoemde crisis ervaren we allemaal een beetje wat het betekent als je vrijheid enigszins 
wordt ingeboet. Het moet gezegd: vrijheid en de bibliotheek: ze zijn verbonden met elkaar. 
Immers in landen waar de vrijheid door een andere bestuursvorm, onder druk staat zijn openbare 
bibliotheken, is vrije toegankelijkheid van informatie en vrijheid van meningsuiting uit den boze. 

Wij zijn er trots op een bibliotheek te runnen waar iedereen welkom is om zich te ontwikkelen door 
te lezen, te lezen of digitaal mee te doen en vanuit die houding gaan wij aan de slag. Ook nu. 
Nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan. Ook nu in de Coronaviruscrisis, terwijl we de deuren 
hebben moeten sluiten -  kraakt ons brein. Hoe blijven wij de bibliotheek die wij willen zijn? 
Van harte hopen wij heel snel weer meer dan alleen een online bibliotheek te zijn zodat we u in 
goede gezondheid kunnen ontvangen. In uw bibliotheek. Want weet dat wij niets liever dan uw 
openbaar toegankelijke bibliotheek zijn! 

WELKOM



DE BIBLIOTHEEK
IN FEITEN

EN CIJFERS

  Rapportage prestatieafspraken 
  gemeente Capelle aan den IJssel 2019

Bereik en voldaan 
ad afspraak

Productenboek en
wettelijke taken

(I-V *1)

Meer informatie
Jaarverslag 
hoofdstuk

2018

        Coördineert het Taalnetwerk en faciliteert een Taalpunt in de 
        centrumvestiging

Basisvaardigheden
I, II

        Organiseert activiteiten om de basisvaardigheden te vergroten Basisvaardigheden Basisvaardigheden

dBos
I,II,III, IV,V

        Bereik minimaal 60% van de Capelse kinderen 
        Inwonertal 4-17 jr (Bron buurtmonitor Capelle) 13.353
        Bereik via de dBos: 4141 
        Bereik via de bibliotheek (abonnementen): 5562.
       Totaal: 9703

9703 - 71% Schatkamer
dBos
I, II, III

Schatkamer
dBos

7851-59%

       Vult een vraagbaakfunctie op het gebied van IT- en digitale 
       vaardigheden (Meer met de computer)

401 burgers Basisvaardigheden II In 2018 was er een 
ander aanbod. Geen 
maatwerk bijeenkom-
sten maar cursussen

       Draagt zorg voor de toegankelijkheid van haar voorziening, 
       collectie en activiteiten mensen met een beperking

Schatkamer
I,II,III, V

Schatkamer

       Zorgt dat het aantal uitleningen stabiel blijft 261.775 Schatkamer
Basisvaardigheden

dBos
I, II, III

Schatkamer 2018: 277.247 
2017: 241.847

       Zorgt dat collectie niet in omvang afneemt incl dBos 97.346 Schatkamer
dBos
I, II, III

Schatkamer 94.701

       Zorgt er voor dat mensen die niet in staat zijn om naar de 
       bibliotheek te komen ook gebruik kunnen maken van de 
       bibliotheek

Digitale Bibliotheek en Bibliotheek 
aan huis dienst (12)

Schatkamer
I,II,III

Schatkamer Digitale Bibliotheek en 
Bibliotheek aan huis 

(12)
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       Voorleesexpress:

       ●   Coördineren inzet voorlezers bij 60 gezinnen

       ●   Op twee locaties Taal voor thuis

       ●   Minimaal 20 voorleesactiviteiten

       ●  Twee scholingsbijeenkomsten vrijwilligers voorleesexpress

●   61 gezinnen

●   TvT: Kinderlab en Pieter Bas

●   40 door vrijwilligers Voorlees-
     Express

●   Scholing:
     - Nieuwe voorleesboeken 
     - 25 aanw. Multiculturele 
       communicatie
     - 36 vrijwilligers aanw.

Basisvaardigheden 
I, II, III, V

83, was mogelijk door 
een extra subsidie van 
het VSB fonds, verder 
gelijk aan 2019. 
Aantal aanwezigen bij 
de scholing: 50

       Gebruikersinkomsten zijn minimaal gelijk aan de kosten voor de
        instandhouding en actualisering collectie

●   Budget collecties excl dBos 
     € 164.725

●   Gebruikersinkomsten: 
     € 184.872,00 (exacte bedrag: 
     zie de jaarrekening)

Schatkamer
Basisvaardigheden

I, II, III

Budget collecties: 
167.657.22 / 

gebruikersinkomsten: 
€ 200.289,00

       De bibliotheek zorgt ervoor dat dat naast de centrumvestiging de 
       uitleenfunctie ook in andere wijken beschikbaar is. Doch minimaal 
       in ‘s-Gravenland en Schollevaar

Kinderlab Schollevaar, Kinder-
bibliotheek ‘s-Gravenland

Schatkamer
I, II, III

Gelijk aan 2019

       Bevordert de verblijfskwaliteit van en de natuurlijke aanloop naar 
       de centrumvestiging en meet dit door aantal bezoekers en dmv 
       een klanttevredenheidsonderzoek (gemeentelijk onderzoek)

132.224 bezoekers centrum, 
bewonersenquete 2019 nog niet 

bekend

Schatkamer
Basisvaardigheden

I, II, III, IV, V

131.244

       Minimaal 6 dagen per week geopend maandag t/m vrijdag van 10-17 uur 
Zaterdag van 10-15 uur

Schatkamer
Basisvaardigheden

I, II, III, IV, V

Openingstijden in
2018 gelijk aan 2019

       Biedt studie en stiltewerkplekken Schatkamer
Basisvaardigheden

I, II

       Verhuringen toegestaan St. Taalcoaching, Kunstuitleen, 
verhuur leslokalen en bibliotheek-

ruimte / leslokalen 221 keer

Huisvesting
I, II, IV, V

In 2018 huurden 
dezelfde partijen bij 

de bibliotheek
Verhuringen: 110
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        Bibliotheek blijft onderdeel van landelijk stelsel van Openbare 
        Bibliotheken

De bibliotheek is gecertificeerd. 
In 2020 nieuwe ronde

Alle onderdelen
I, II, III, IV, V

        Bibliotheek is aangesloten op de infrastructuur digitale bibliotheek Schatkamer
Basisvaardigheden

Bedrijfsvoering
I, II, III

Schatkamer

        Bibliotheek functies volgens de wet Alle vijf de functies worden 
uitgevoerd - zie de romeinse 

cijfers bij de prestaties

Schatkamer
Basisvaardigheden

dBos

In 2018 werd ook 
voldaan aan de 
wettelijke taken

        Biblliotheek op school 16 scholen , PO
1 VO Pilot

Schatkamer
Basisvaardigheden

dBos
I, II, III

dBos 15 waarvan 
1 VO - Pilot

16

17

18

19

*1) Wettelijke taken: 

      I   Ter beschikking stellen van kennis en informatie

     II   Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

     III  Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

    IV  Organiseren van ontmoeting en debat

     V  Laten kennismaken met kunst en cultuur



  Rapportage prestatieafspraken 
  gemeente Krimpen aan den IJssel 2019

Bereik en voldaan 
ad afspraak

Productenboek en
wettelijke taken

(I-V *1)

Meer informatie
Jaarverslag 
hoofdstuk

2018
Moeilijk vergelijk-

baar, andere
afspraken

Basisvaardigheden
        Beschikbaar stellen ve collectie van minimaal 300 items voor
        mensen met een taalprobleem

452 gebruik, 1803 uitleningen Basisvaardigheden
I, II, III

389

        Wekelijks beschikbaar stellen van (online) oefenprogramma’s 
        taalvaardigheden

2 keer per week Basisvaardigheden
I, II, IV

gestart in 2019

        Bibliotheek speelt een actieve rol in het Taalnetwerk Krimpen Basisvaardigheden
I, II, IV

        In samenwerking met Krimpenwijzer een Taalcafé in De Tuyter gemiddeld 12
bezoekers per keer

Basisvaardigheden 
I, II, IV

        De bibliotheek levert aan 30% van de nieuwgeboren baby’s in 
        Krimpen een BoekStartkoffer

34,31 % van de 583 kinderen van 
1-2 hebben een koffertje 

opgehaald
1-12-2019 waren er 328 baby’s. 
168 kindjes (51 %) haalden een 

koffertje op
299 abonnementen

Basisvaardigheden 
I, II, III

Schatkamer 72 abonnementen

        2 keer per jaar een BoekStartactiviteit 2 voorstellingen tijdens de 
Nationale Voorleesdagen 

69 aanwezige kinderen / 44 volw
13 voorleesbijeenkomsten voor 

dreumessen

Basisvaardigheden
I, II, III, IV

        Bibliotheek houdt de VoorleesExpress in stand bij 15 gezinnen 18 gezinnen Basisvaardigheden
I, II, III, IV, V

Basisvaardigheden 19 gezinnen, de 
prestatieafspraak was 

20. Naar beneden 
bijgesteld naar 15, door 
uitblijven subsidie VSB 

fonds

        De bibliotheek organiseert voorleesactiviteiten 13 voorleesbijeenkomsten 
dreumessen, wekelijks voor-

leesuurtje op woensdagmiddag

Basisvaardigheden
I, II, III, IV, V
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        Wekelijks activiteiten om de digitale geletterdheid te verbeteren 
        met een vakkracht en vrijwilligers

Digicafe 1 x pw, Oefenbijeen-

komsten 2 x per week

Bereik 10 en 11: 197 bezoekers

Basisvaardigheden 
I, II, IV

Cursussen Klik en Tik 
en Digisterker

20 bezoekers (andere 
prestaties)

        Activiteiten gericht op het verbeteren van informatievaardigheden 
        e-overheid

Digicafe 1 x pw, Oefenbijeen-

komsten 2 x per week

Hierin oefenprogramma’s

Basisvaardigheden
I, II, IV

        Werving, selectie, opleiden vrijwilligers basisvaardigheden Scholing ism Krimpenwijzer en 
individuele begeleiding door 

vakkracht

Basisvaardigheden
I, II

Organisatie

        Samenwerkingsactiviteiten die digitale vaardigheden bevorderen Samenwerking Krimpenwijzer, 
Belastingwinkel, Oefenen.nl

Basisvaardigheden
I, II

Schatkamer
        De bibliotheek is 24 uur per week open 25 uur open Schatkamer

I, II, III, IV, V
Schatkamer 22 uur

Collectie in standhouden lokale meerwaarde, passend bij activiteiten vd bibl, inspireert en draagt bij aan de leesontwikkeling v Krimpenaren. Incl aandacht mensen met een leesbeperking        

        Uitleningen stabiel 165.846 Schatkamer
I, II, III, V

Schatkamer 175.188

        Minibibliotheken in stand houden 6 Schatkamer
I, II, III, V

6

        Presentatie en promotie collectie Wekelijks boekpresentaties, 
facebook mediatips, facebook-

pagina Tip elkaar

Wekelijks boek-
presentaties, facebook 
mediatips, facebook-

pagina Tip elkaar

        Minimaal 4 activiteiten aansluitend bij landelijke, regionale of 
        lokale campagnes. Incl bereik en tevredenheid deelnemers

Zie activiteitenoverzicht Schatkamer
I, II, III, IV, V

Schatkamer Zie jaarverslag 2018
activiteitenoverzicht

        Aanbieden en promoten digitale bibliotheek. Groei accounts 
        e-books

2.368 Schatkamer
I, II, III, V

Schatkamer 2.100
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Krimpen inclusief

        De bibliotheek organiseert 25 keer per jaar het Gouden uurtje 
        (themabijeenkomsten voor verstandelijk beperkten)

Wekelijks, vakanties uitgezonderd 
- 15 deelnemers per keer

Schatkamer
I, II, III, IV, V

Schatkamer Wekelijks, vakanties 
uitgezonderd

        De bibliotheek informeert groepen die anders lezen en biedt 
        collectie aan

        Instand houden ‘Bibliotheek van Krimpen’ (Eregalerij Krimpense 
        schrijvers)

16 Krimpense schrijvers, 2 
netwerkbijeenkomsten met 

Capelse schrijvers en 
1 schrijversdag

Schatkamer 12 schrijvers
3 bijeenkomsten samen 

met Capelle

Programma Bibliotheek op School Aanvullende 
programma’s dBos

I, II, III

dBos

        Op maximaal 7  locaties wordt BoekStart in de Kinderopvang 
        uitgevoerd

4 4

        Op 11 schoollocaties wordt dBos uitgevoerd 9 9

        Sinds september 2019 beheer schoolmediatheek 
        Krimpenerwaardcollege
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*1) Wettelijke taken: 

      I   Ter beschikking stellen van kennis en informatie

     II   Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

     III  Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

    IV  Organiseren van ontmoeting en debat

     V  Laten kennismaken met kunst en cultuur



Rapportage activiteiten De Biblioheek op School (dBos) Bereik Productenboek en
wettelijke taken

(I-V *1)
Voor en vroegschoolse educatie
Leesbevorderingslessen alleen Krimpen:
Vertelkastje, Bibliotheekbezoek, Inloop voorlezen, interactief voorlezen, nieuwe boeken

25 Aanvullende programma’s 
Boekstart in de kinderopvang (Krimpen)

Primair onderwijs
Leesbevorderingslessen: 
Boekenkring, boekpromotie, nederland leest, voorleesdagen, vertelkastje, geef een prentenboekcadeaus, 
theaterlezen, leesgesprekken)

429 Aanvullende programma’s 
dBos
II, III

Workshops leerkrachten:
Boekpromotie, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, informatie vaardigheden, Boekenkring, Boekenlunch, 
boeken en zaakvakken, leestips

93 Aanvullende programma’s 
dBos
I, II, III

Open boek nascholing:
Praten over boeken, Nieuwe boeken en aanschaf, Digitale geletterdheid met Future NL

27 Aanvullende programma’s 
dBos
I, II, III

Ouderpartnerschap:
Ouderbijeenkomsten, Kijk mij lezen, Ouder en kindlezen, Poezie voor thuis, zomerlezen

36 Aanvullende programma’s 
dBos
II, III

Informatievaardigheden:
lessen informatie vaardigheden, lessen schoolwise , gebruik bibliotheek op school

118 Aanvullende programma’s 
dBos
II, III

Informatievaardigheden:
Training BIEBkinderen en BIEBouders, gebruik VakantieBieb app

63 Aanvullende programma’s 
dBos
II, III

Monitor
Aantal scholen 24 Aanvullende programma’s 

dBos
I, II

Aantal groepen begeleid met invullen 9

Presentatie uitslag teams 24

Activiteiten VO alleen Capelle
Lees- en taalbevordering: 
Taalcafé op school, presentaties open dag, lessen bibliotheek- en collectiegebruik, bibliotheekbezoek, 
ebooks lezen

150 Aanvullende programma’s 
dBos
I, II, III

Comeniuslezing: 
Studenten van het Comenius college presenteren profielwerkstukken in de bibliotheek voor belangstellenden. 
Voorafgaand is een schoolwedstrijd en de beste 5 presenteren in de bibliotheek na ook een training 
presenteren te hebben gevolgd. Wethouder Westerdijk zat in de jury

20 Schatkamer
II, IV



  Rapportage Bereik
Rapportcijfer
gemiddeld via

evaluatie

Productenboek en
wettelijke taken

(I-V *1)

Meer informatie
Jaarverslag
hoofdstuk

Capelle Krimpen Ander bereik
Lezen, taal en schrijven
Leeskringen (6 keer per jaar) - bereik: vaste leden van twee 
leeskringen

22 9 Schatkamer

Levi Weemoedt 45 I.s.m KBO, Brownies en 
downieS en muziekschool

9,5 Schatkamer
III, IV, V

Schatkamer

Taalkoor (bereik gemiddeld per week) 25 9,5 Schatkamer
II, IV, V

Basisvaardigheden

Voorlezen voorleesdagen 24 109 Schatkamer
I, III, IV

Boekenruilbeurzen (3 in Capelle, 6 in Krimpen) 61 267 Schatkamer
III, IV

Schrijfcafé (maandelijks) (bereik: aantal gemiddeld per keer) 15 I.s.m. Eigenwijze woorden Schatkamer
II, IV

Gouden uurtje (thematisch voorlezen voor volwassenen met 
een 
verstandelijke  beperking), wekelijks. (bereik: leden van de club)

10 15 Schatkamer
I, II, III, IV

Schatkamer

Voorleeswedstrijd (bereik: de mensen op de ‘tribune’ bij de ron-
de van de bibliotheek)

26 22 5 scholen C
3 scholen K

Schatkamer
II, III

Festival eregalerij schrijvers met schrijfworkshops en special 
guest ‘Wim Daniels’

60 17 schrijvers aanwezig, waar-
van er 7 ook een workshop 
gaven

Schatkamer
I, III, IV

Schatkamer

Jan Brokken 60 Samen met en locatie van 
Cappellenhuis

Schatkamer
III, V

Doe Mee café (bereik: totaal aantal deelnemers) 44 10 Project OCenW Basisvaardigheden
II, IV

Basisvaardigheden

Taalcafé (wekelijks) 20 12 Krimpen i.s.m. Krimpenwijzer Basisvaardigheden
II, IV

Kinderboekenweekfeest 62 56 Krimpen i.s.m. Cultuurwerk-
plaats

Schatkamer
II, III, IV

Nederland leest, activiteiten Krimpen over duurzaamheid 
(Moestuinman en repaircafé)

29 Krimpen i.s.m. Cultuurwerk-
plaats

Schatkamer
I, II, III, IV

Voorlezen over duurzaamheid 125 I.s.m. de gemeente, wethou-
der van Las

Schatkamer
I, III, IV



Digitaal en 21e eeuwse vaardigheden
Greenscreen (Capelle deelnemers van 3 workshops, Krimpen 1 
workshop)

80 9 Capelle ook als vakantie-
activiteit

8 Schatkamer
I, II, IV

Workshops Minecraft 25 29 8 Schatkamer
I, II, IV

Worksops Breakin box 5 12 8 Schatkamer
I, II, IV

Workshops Lego Mindstorm 12 12 Schatkamer
I, II, IV

Workshop Borstelbot 7 4 8 Schatkamer
I, II, IV

Workshops Video bewerken jeugd en vloggen 6 Schatkamer
I, II, IV

Workshop Programmeren met Microbit 7 Schatkamer
I, II, IV

Leven lang leren waaronder cultuur
Workshops Zo tof is kunst 20 6 Capelle i.s.m. Kunstkring Schatkamer

I, II, IV, V

Internationale vrouwendag 25 WOP Schollevaar Schatkamer
I, II, IV, V

Cultuurshock 600 Schatkamer
Promotie

Belastingaangifte voor mensen met inkomen max € 35.000 64 18 8 Basisvaardigheden
Schatkamer

I, II

Verwonderdag en duurzaamheid Krimpen 104

Krimpenfestival met workshops 20 I.s.m. o.a. speel o theek Schatkamer
II, IV

Voorstelling Pannenkoeken uit Syrië (2 voorstellingen) 75 VoorleesExpress Doe Mee 
Café
Vakantieactiviteiten

9

Levende verhalen 35 10 Schatkamer
I, II, IV, V

Schatkamer



Facilitair
Samenloop voor hoop Marathon Capelle Schatkamer

IV

Toneelvoorstelling Sinterklaas Gemeente Schatkamer
IV

Week van de alfabetisering, Rekening houden met Taal 75 Gemeente Schatkamer
I, II, IV

Capelle Brandweerspreekuur wekelijks (vanaf september) 24 Brandweer Schatkamer
I, II, IV

Capelle Scheidingsspreekuur Centrum voor jeugd en gezin, 
Stichting Welzijn Capelle 
(SWC)

Schatkamer
I, II

Capelle Filosofiecafé (gemiddeld 12 deelnemers) 12 Narrenschip Schatkamer
I, II, IV, V

Week van de alfabetisering Taal netwerk Capelle 25 Schatkamer
I, II, IV

Heldinnen van Capelle 35 SWC Schatkamer
I, II, IV, V

Themabijeenkomst armoede en schulden Gemeente Capelle Schatkamer
I, II, IV

Voorlichting leeskringen Senia Capelle 18 Senia Schatkamer
III

Roze zaterdag Regenboogcafe Schatkamer
IV

Internationale vrouwendag

Boekpresentatie Molukse raadoekpresentatie Molukse raad 20 Molukse raad Schatkamer
I, II, IV, V

Joris Kerstboom 45 25 Schatkamer
IV

Lezing patientenvereniging Bipaloire stoornississen 33 Schatkamer Schatkamer

Geknipt voor de toekomst Leny de Smit, kapster knipt 
mensen die een steuntje in de 
rug nodig hebben

61 Schatkamer


