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“Van werken binnen de muren van de 
Bibliotheek naar werken op locatie” 
 
Vakmanschap daar inzetten waar de vraag is, bijvoorbeeld op scholen. 

 
 
WAAR STAAT BIBLIOTHEEK AAN DEN IJSSEL VOOR? 
 
Een dynamische, flexibele Bibliotheek in meerdere verschijningsvormen. De Bibliotheek is 
ondernemend, maakt gebruik van eigentijdse mogelijkheden en staat open voor 
vernieuwing.  
 
Activiteiten en diensten vinden dicht bij de klanten plaats, waar mogelijk centraal en gericht 
op digitale zelfservice. Als Bibliotheek staan wij voor de bevordering van de openbare 
bibliotheekvoorziening binnen Capelle en Krimpen aan den IJssel, ten behoeve van de gehele 
bevolking, zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging of sociale groepering.  
 
DE MISSIE VAN BIBLIOTHEEK AAN DEN IJSSEL 
 
Bibliotheek aan den IJssel biedt een platform voor persoonlijke ontwikkeling, waar mensen 
elkaar ontmoeten en informatie vinden en delen. Plezier in lezen en informatievaardigheid 
zien wij als basisvoorwaarden om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

 
HOE WIL DE BIBLIOTHEEK DIT DOEL BEREIKEN? 
 
Wij werken daarnaartoe door ... 
 

• het oprichten, in stand houden en exploiteren van bibliotheekvoorzieningen in 
gemeenten binnen ons werkgebied; 

• openbare bibliotheekvoorzieningen zo optimaal mogelijk bereikbaar en toegankelijk 
te maken voor alle inwoners in het werkgebied; 

• naast voldoende openingsuren, al dan niet in eigen beheer te voorzien in backoffice 
publieksdiensten alsmede in facilitaire diensten; 

• dienstverlening aan gebruikers middels opbouw/beheer van een collectie, het 
uitlenen van media, het geven van voorlichting en het op andere manieren ontsluiten 
van informatie ten behoeve van gebruikers en met de inzet van de communicatie- en 
informatietechnologie die daarvoor relevant is; 

• het daartoe samenwerken met andere bibliotheken en ondersteunende instellingen; 
• het leggen van contacten en het aangaan en voeden van samenwerkingen met 

andere maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties die een toegevoegde 
waarde kunnen leveren aan de (uitbreiding en intensivering van de) dienstverlening 
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aan de gebruikers van de bibliotheekvoorzieningen; 
• al datgene dat tot de verwezenlijking van de doelstelling bijdraagt.1 

 

ALLES VOOR DE KLANT 

 
Bibliotheek aan den IJssel staat midden in de samenleving en in contact met haar klanten. 
Wij ontwikkelen diensten en activiteiten in dialoog met hen, en met onze partners. Het delen 
van media, kennis en informatie staat centraal. 
 
SAMEN STERK 
 
Bibliotheek aan den IJssel staat voor: 
 

• partnerschap  
• co-creatie 

 

Wij geloven en laten zien dat samenwerken wérkt. 

 
DE BIBLIOTHEEK IN ONTWIKKELING 
 
De Bibliotheek bevindt zich in een transitiefase: van werken binnen de Bibliotheek naar 
werken op locatie. Vakmanschap wordt dáár ingezet waar de vraag is, zoals op scholen. 
Hiermee doet ook de vrijwilliger zijn intrede: als gastvrouw/heer of als ondersteuning in de 
dienstverlening. Vakkrachten kunnen zo op een andere plek in de organisatie hun kennis en 
kunde inzetten. Ook scholen zijn enthousiast, wat heeft gemaakt dat veel kinderen nu direct 
op school toegang hebben tot een evenwichtige collectie materialen en dat zij, in 
samenwerking met de scholen, worden begeleid door vakkrachten uit de Bibliotheek.  
 

 
           Stijging jeugdleden  

    32% 
 

 
 
  

                                       
1 Akte van juridische fusie, december 2005 
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VERBOUWING EN INKRIMPING COLLECTIE DE TUYTER 
 

In de eerste helft van 2014 is alles gereedgemaakt voor de verbouwing en inkrimping van de 
Bibliotheek in de Tuyter. In mei is echter door het college besloten de operatie weer een jaar 
uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van het bibliotheekwerk in Krimpen.  
 
Plannen voor verregaande samenwerking en wellicht fusie met Rotterdam zijn van de baan 
en gelet op ontwikkelingen in de Bibliotheek Rotterdam is besloten de intentieverklaring te 
annuleren en te kiezen voor samenwerking met bibliotheken binnen het 
Rijnmondconvenant. 
 
VERKOOP CENTRUMVESTIGING  
 

De verkoop van de centrumvestiging in Capelle aan den IJssel is nog geen feit. Gebleken is dat 
het aantal benodigde parkeerplaatsen een belangrijk obstakel vormde. De gemeente is nu 
druk bezig om hiervoor een oplossing te zoeken. Dit heeft tot gevolg dat wijzigingen zoals de 
Bibliotheek die graag zou willen, stilliggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Bibliotheek aan den IJssel is gevestigd in Capelle aan den IJssel en is een fusie van bibliotheken 
uit de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  
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VIER PIJLERS VOOR DE TOEKOMST 
 

1. De leenservice 
2. Verschillende dienstverleningsconcepten 
3. Participatie en programmering 
4. Digitale Bibliotheek 

Vernieuwing is tijdloos en zeker Openbare Bibliotheken kennen een vernieuwingstraditie. Als 
maatschappelijke instelling midden in de samenleving, verander je mee en kijk je vooruit. Zo 
ook de Bibliotheek in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  

Rond bovenstaande pijlers wordt er gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. 
Kernbegrippen hierbij: 

• Resultaatgericht werken 
• Efficiëntie  
• Effectiviteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LEENSERVICE 

Naar de Bibliotheek, bijvoorbeeld om boeken te lenen, is al vele jaren vanzelfsprekend. Het 
aantal betalende, volwassen leden loopt terug, desondanks blijkt de leenservice – onderdeel 
van de publieksruimte(n) van de Bibliotheek – een belangrijke reden om lid te blijven, zo 
bevestigt het Biebpanelonderzoek eind 2013. Als Bibliotheek vinden wij het belangrijk om de 
wens van onze trouwe klanten te respecteren. We kiezen er daarom voor om de leenservice te 
blijven zien als één van de vier toekomstpijlers.   



6 
 

DIENSVERLENINGSCONCEPTEN 

Twee dienstverleningsconcepten worden onderscheiden: 

• De centrale Bibliotheek 
• Het servicepunt 

Ook kent de Bibliotheek drie dienstverleningsconcepten gericht op specifieke groepen: 

• Bibliotheek op maat 
• Bibliotheek aan huis 
• Bibliotheek op school 

 

In de centrale Bibliotheek kan men, naast de leenservice, alle aangeboden service krijgen. Er 
is een leeszaal, er staan publiekspc´s en vestigingen zijn vijf dagen per week open. Tevens 
kan de jeugd gebruikmaken van de Bibliotheek op School. 

DOE-HET-ZELFBIBLIOTHEEK CENTRUMVESTIGING  
 
In Capelle draait de ´Doe-het-zelf-Bibliotheek´ in de ochtenduren op volle toeren. En, naar 
volle tevredenheid. De in 2013 gestarte pilot is afgerond en het aantal bezoekers aanzienlijk 
gegroeid. Naast leenservice-gebruikers, zijn huiswerk makende studenten, taalcoaches en 
taalleerders, leeszaalbezoekers en internetgebruikers vaste gezichten.   

 

  
 

 
 

 
 

IT-BALIE 

Sinds september 2014 is er in de vestiging aan het Stadsplein een servicebalie die wordt 
gerund door mbo IT-studenten van het Zadkine en gericht is op vragen over het gebruik van 
e-readers, mobiele telefoons, het installeren van e-bookaccounts, et cetera. Al tijdens de pilot 

BEZOEKERS  PER UUR 2013 
 

36 
 
BEZOEKERS  PER UUR 2014 

61 
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bleek dit een welkome service. Gemiddeld komen vijf personen met een gerichte vraag. Ook 
beantwoorden de jongeren vragen over het internetgebruik in de Bibliotheek.  

CENTRALE BIBLIOTHEEK KRIMPEN (TUYTER) 

De centrale vestiging in Krimpen aan den IJssel was in de zomer drie weken gesloten in 
verband met asbestsanering. In 2013 werd vastgesteld dat er asbest in de plafonds zat en zo 
ook in de bibliotheekruimte. Eerdere plannen om daar een verbouwing aan te koppelen, zijn 
uitgesteld. Dat heeft tot gevolg dat voorgestelde bezuinigingen, die gepaard zouden gaan 
met een kleiner bibliotheekoppervlak, ook zijn uitgesteld. 

SERVICEPUNTEN IN DE WIJKEN 
 
Schollevaar  

In onze vestiging in Capelle-Schollevaar draait het servicepunt/ de Kinderbibliotheek nu twee 
jaar en is er sprake van een lichte groei. 55% van de leden is jonger dan zestien jaar. Het 
aantal volwassenen met een abonnement neemt af: 580 in december 2013, 453 in 2014. 

 

 

 
 

    
’s-Gravenland 

In maart 2014 opende servicepunt ´s-Gravenland de deuren, als onderdeel van het nieuwe 
wijkcentrum dat is gebouwd aan basisschool OBS West. Tot en met december 2014 zijn er 123 
bezoekers geweest en vastgesteld is, dat velen in de centrumvestigingen lenen. Van de 382 
leden uit postcodegebied 2901 lenen maar liefst 359 mensen in de centrumvestiging.  

Vervoer van gereserveerde media van de centrumvestiging naar ’s-Gravenland gebeurt in 
samenwerking met de Bibliotheek Schiedam.  

BIBLIOTHEEK OP MAAT 
 

In de Vijverhof is in 2014 de eerste kostendekkende Bibliotheek op maat geopend; een 
formule waarbij de Bibliotheek wordt ingehuurd om het bibliotheekwerk voor een instelling 
uit te voeren. In totaal zijn nu drieënzeventig bewoners lid van de ‘Vijverhofbibliotheek’. De 
start is gefinancierd door externe fondsen: de Van Cappellen Stichting, het Laurensfonds en 

BEZOEKERS 2013  

8.715  

 
 
BEZOEKERS 2014 

9.382 
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Ondernemers van Capelle. Naast de uitleenbare collectie, bevindt zich hier een ‘Anders Lezen 
Punt’ waar men kan kennismaken met lezen via een tablet of e-reader, of luisterlezen met de 
daisyspeler. 

Ook maakt de Bibliotheek onderdeel uit van het activiteitenteam van de Vijverhof. Het doel: 
bijeenkomsten organiseren op het terrein van leesbevordering en digitaal meedoen.  

BIBLIOTHEEK AAN HUIS 
 

De Bibliotheek heeft negentien klanten die circa eenmaal per maand door een vrijwilliger 
worden bezocht. Zes wonen er in Krimpen, twaalf in Capelle en één in Rotterdam. Zowel in 
Krimpen als in Capelle hebben twee leden tijdelijk gebruikgemaakt van de dienst: één door 
een tijdelijke handicap en één door gebrek aan vervoer toen het erg glad was.  
 
Het aantal leden is gedurende het jaar aan verandering onderhevig. Vier leden zijn overleden 
in 2014 en een lid is gestopt omdat zij de service te duur vond. In het voor- en najaar zijn er 
voortgangs- en evaluatiegesprekken gevoerd met de vrijwilligers van de Bibliotheek aan huis. 
Klanten en vrijwilligers zijn tevreden. Er ontstaat een vertrouwensband en klanten 
waarderen de inzet van de vrijwilligers enorm. Ook de coördinator van de dienst Bibliotheek 
aan huis wordt door beide groepen erg gewaardeerd.  
 
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL (dBOS) 
 

Transitie van jeugdbibliotheekwerk, daar gaan we voor. Een effectieve doorgaande leeslijn-
jeugd (van 0-12 jaar) en laaggeletterdheidpreventie zijn de belangrijkste drijfveren. Het 
aantal jeugdleden loopt namelijk al jaren terug en het aantal laaggeletterden stijgt. In dBos 
(de Bibliotheek op school) ziet de Bibliotheek een mogelijkheid om het tij te keren.  

DBos staat voor het bibliotheekwerk in instellingen voor kinderopvang en in het primair 
onderwijs. In 2014 zijn weer acht locaties gerealiseerd:  

• 3 in de kinderopvang 
• 2 in de Kortland 
• 2 in de Catamaran  
• 1 in het Baken 

 

Het totaal staat dus op twaalf en met de stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs is 
in 2014 een koepelovereenkomst afgesloten: in twee jaar tijd gaan alle christelijke scholen in 
Capelle en Krimpen aan den IJssel samenwerken met de Bibliotheek.  

MINICONFERENTIE ‘DE JEUGD WERKELIJK CENTRAAL’ 
 

Op woensdag 19 november 2014 kwamen, op uitnodiging van de Bibliotheek en gemeente, 
negenendertig mensen uit primair onderwijs, bibliotheekbranche en gemeente Capelle 
bijeen op de Gemeentewerf in Capelle aan den IJssel. Zij blikten terug op de jaren waarin de 
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Bibliotheek en vijf scholen door een extra subsidie van de gemeente Capelle, via de regeling 
combinatiefunctionarissen, hebben kunnen werken aan een doorgaande lijn 
leesbevordering en mediawijsheid op school. Deze subsidieregeling stopte in december 2014 
en tijdens de miniconferentie werden aanwezigen geïnformeerd over de effecten van de 
samenwerking tussen de Bibliotheek en voornoemde vijf scholen.  

De ervaringen van scholen die met een mediacoach werkten, werden aangevuld met 
wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat samenwerken tussen onderwijs en 
Bibliotheek loont. De werkwijze met de mediacoach vindt haar vervolg in de aanpak dBos.  

 
NIEUWE JEUGDLEDEN IN 2014 

        3.262 
 
BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG 
 

Op drie locaties van IJsselkids is in 2014 BoekStart in de Kinderopvang gestart. Vijfentwintig 
prentenboeken zijn toegevoegd aan de collectie op instellingen voor kinderopvang. Ook is 
geïnvesteerd in de leesomgeving. Pedagogische medewerkers zijn door de leesconsulent van 
de Bibliotheek geschoold in het interactief voorlezen en per locatie is een pedagogisch 
medewerker geschoold tot ´leescoördinator BoekStart in de Kinderopvang’. Twee keer per 
jaar wisselt de Bibliotheek de collectie, zodat er steeds nieuwe boeken aanwezig zijn. Ook 
bezoekt de leesconsulent twee keer per jaar de instellingen om de 
voortgang te bespreken.  

BoekStart in de Kinderopvang kon van start door een landelijke subsidie en 
maakt onderdeel uit van de doorgaande leeslijn jeugd. 

 

PRIMAIR ONDERWIJS 
 

De meerjarige aanpak voor het primair 
onderwijs werkt met zeven bouwstenen en 
richtte zich in 2014 op samenwerken aan 
concrete doelen op het gebied van 
leesmotivatie. Ervaringen van en evaluaties 
met de scholen leren dat school en Bibliotheek 
elkaar veel te bieden hebben ten gunste van 
de prestaties van leerlingen. Directeur van PCB 
Groen van Prinsterer aan het woord: 
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 “De PCB Groen van Prinsterer in Capelle aan den IJssel is in 2012 gestart 
met een grote schoolbibliotheek in samenwerking met Bibliotheek aan 
den IJssel. Lezen en leesbevordering kwam nog sterker op de schoolagenda. 
Door de verandering van het leesbeleid zijn de leesresultaten van de 
leerlingen aanmerkelijk verbeterd. Het plezier in het lezen is toegenomen.  

De basis wordt gevormd door een schoolbibliotheek en het advies om in te 
zetten op vrij lezen. Dit alles kwam tot stand i.s.m. een mediacoach van de 
Bibliotheek. Zij gaf advies voor een evenwichtige opbouw van de collectie, 
meubilair, uitleensysteem, aankleding e.d. Hiervoor is specifieke 
deskundigheid nodig die een school niet in huis heeft. Het gevolg is een 
prachtige voorziening waarmee we jaren vooruit kunnen.”  

Directeur André Bloot, juni 2014 

Ook op OBS de Octopus had samen werken aan leesplezier effect: De drie-minutentoets 
halverwege het schooljaar toonde bij groep vier een zorgelijke score (77% scoorde 
onvoldoende). Aan het eind van het jaar betrof dat nog maar 37% van de groep. 

 

Inhoudelijk dBos-nieuws 
 
SCHOOLWISE 

Op alle dBos-scholen is in 2014 automatiseringssysteem Schoolwise geïnstalleerd. Het nieuwe 
systeem is een catalogus en uitleensysteem én de toegangspoort tot de digitale 
jeugdbibliotheek; een afgeleide van het Bicat uitleensysteem van de Bibliotheek.  

COLLECTIE 

De collecties op dBos-scholen worden aan de hand van schoolprofielen aangeschaft door de 
Bibliotheek en zijn onderdeel van de jeugdcollectie van de Bibliotheek aan den IJssel. De 
mediaverwerking van de Bibliotheek zorgt dat ze goed in Schoolwise worden opgenomen. Op 
termijn zullen de boeken ook vanuit huis reserveerbaar zijn.  

Ouders die de uitlening in dBos-scholen verzorgen, worden ingewerkt door de leesconsulent 
van de Bibliotheek. Dit gebeurt traditioneel én tijdens boekenbrunches. Naast informeren 
over de uitleenprocedure, komt boekadvies aan de orde. Zo ook het adviseren aan kinderen 
die lezen niet makkelijk/leuk vinden.   

MINILESSEN LEESBELEVING 
 
Op vier scholen (de Groen van Prinstererschool, Klim-Op Bongerd 
en Roerdomplaan, en de Octopus) zijn minilessen leesbeleving 
gegeven door een vakkracht van de Bibliotheek. In een viertal 
lesjes leren kinderen hoe je lezen leuk maakt. Het kiezen van een 
boek dat bij je past, het praten over een boek en het leren 
kennen van je eigen voorkeuren komen aan de orde. Doordat 
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kinderen over dit soort zaken in gesprek gaan en zich bewust worden van processen die zich 
al lezende afspelen, wordt het technisch lezen gestimuleerd én het leesbegrip en leesplezier.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

THUIS LEZEN OCTOPUS 

Omdat aanzienlijk wat ouders en kinderen op de Octopus geen leescultuur hebben, is daar 
ook ingezet op het thuis lezen. Eind 2012 zijn de eerste projecten gestart en in 2013 waren de 
eerste resultaten zichtbaar in de monitor dBos: 

In 2012 las 40% van de kinderen thuis zelden of nooit voor zijn/haar plezier. In 2013 was dat 
26%. De school geeft bovendien aan dat thuis lezen de schoolprestaties positief beïnvloedt. 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

PLEZIER IN THUIS LEZEN  2012 

60% 
 

PLEZIER IN THUIS LEZEN 2013 

74% 
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ANDERSTALIGE OUDERS 
 
In de ouderkamer van de Octopus wordt door de Bibliotheek 
ook samengewerkt met Alsare, de organisatie die werkt aan 
ouderbetrokkenheid en taal. Cursisten van Alsare wilden 
hun hun kennis en gebruik van de taal verbeteren, en hun 
kinderen voorlezen. Met twee groepen (twee niveaus) is een 
leesclub gestart waarbij ouders boekjes lazen van een 
wisselcollectie van het Lees & Schrijfplein van de Bibliotheek, 
geschreven in eenvoudig Nederlands maar bedoeld voor 
volwassenen. 

 

HET RESULTAAT 

 

De eerste groep verbeterde de taalvaardigheid sterk (was al vrij goed). De 
tweede groep had nog een basaal niveau, maar het zelfvertrouwen nam toe en 
zij durven hun kinderen nu een prentenboek voor te lezen.   
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PARTICIPATIE EN PROGRAMMERING 
 
Dit staat voor het aanbod van de Bibliotheek: collectie en programmering.  

 
COLLECTIE 

De fysieke bibliotheekcollectie bestaat uit 111.729 banden. Het beheer ligt bij de Bibliotheek en 
een deel van de collectie bevindt zich op andere locaties:  

• Consultatiebureaus 
• Kinderdagverblijven 
• Scholen  
• De Vijverhof  

 

In de centrumvestiging en op servicepunten is de collectie behoorlijk afgeslankt.  

 

JEUGDCOLLECTIE KRIMPEN 

In Krimpen kreeg de jeugdcollectie een impuls door een gift van Stichting Kringloop 
Huisraad. Bovendien schonk uitgeverij Lemniscaat zijn totale fonds (van elke uitgegeven titel 
een exemplaar) aan de Bibliotheek. Een groot deel daarvan bestaat uit jeugdboeken. Dit 
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betrof een actie in het kader van het vijftigjarig bestaan van Lemniscaat.  
 

PROGRAMMERING 
 

De Bibliotheek werkt steeds meer samen. In Capelle aan den IJssel is het bestuur van het Van 
Cappellenhuis een partner die genoemd mag worden, en Volksuniversiteit Rotterdam. Met 
deze laatste zijn eind 2014 afspraken gemaakt om samen cursussen te gaan aanbieden op 
het Stadsplein. Begin 2015 start de eerste cursus, gericht op film en literatuur.  

VOORLEESEXPRESS 
 

Met de VoorleesExpress wordt in Krimpen en Capelle aan den IJssel samengewerkt. Niet 
alleen het leveren van pasjes aan de vrijwilligers, maar ook hun scholing is een traject 
waarbij de krachten worden gebundeld. Met financiële steun van de gemeente is door de 
Bibliotheek en de VoorleesExpress een instructiefilm gemaakt over interactief voorlezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA 

Het culturele jaarthema (2014-2015) was A Room with a view. Achterliggende vraag: ‘Hoe 
verbeelden kunstenaars/schrijvers hun wereld?’ Met zo’n jaarthema als leidraad 
programmeert de Bibliotheek. Het komt terug als digitale etalage op de website en vormt de 
insteek bij de open leeskring en lezingen die bijvoorbeeld in samenwerking met de Raad van 
Kerken worden georganiseerd.  

SCHRIJVERS AAN DEN IJSSEL  
 

De samenwerking met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel is voortgezet en 
leidde in 2014 tot een vijftal lezingen in de erfgoedhoek van de Bibliotheek. Dit is ook het 
domein van het Capels schrijversnetwerk. Zij presenteerden op 15 maart 2015 hun tweede 
Bloemlezing Schrijvers aan de IJssel. De groep groeide uit tot een netwerk van dertig man. 
Ook in Krimpen werd een Eregalerij van Krimpense schrijvers geïnstalleerd. Dit zijn er vier. Zo 
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werd de aanzet gegeven tot ´De Bibliotheek Van Krimpen plek’ binnen de (digitale) vestiging, 
waar men culturele, historische en literaire identiteit kan ervaren.  

STAMBOOMCAFÉ 
 

Een eerste cyclus van stamboomcafés in de Bibliotheek van Capelle is enthousiast begroet. Na 
de start met inleidende lezing vonden zes bijeenkomsten plaats. Een online cursus van de 
Open Universiteit vormde de basis en tijdens ontmoetingen kon men van elkaar leren. Een 
bezoek aan het Stadsarchief Rotterdam maakte het geheel compleet. 

NETWERKBEURS ‘IEDEREEN KAN LEZEN’ 
 

In de hal van de Tuyter vond 'Iedereen kan lezen’ plaats, gericht op laaggeletterden, mensen 
met dyslexie of een verminderd gezichtsvermogen. De beurs werd georganiseerd door een 
groep leveranciers van leeshulpmiddelen. De Stichting Aangepast Lezen, organisaties van 
leeshulpmiddelen, ouderenbonden, en de Nederlandse vereniging van leesgehandicapten 
waren aanwezig. Zestig mensen bezochten de beurs, die door de burgemeester van Krimpen 
aan den IJssel werd geopend.   

BOEKENPROEVEN  
 

Als bij een driegangenmenu proeven van boeken in verschillende verschijningsvormen én 
kennismaken met het literaire aanbod van samenwerkingspartners, dát is BoekenProeven; 
een samenwerking van het Van Cappellenhuis, schrijvers van de Capelse Eregalerij, 
Boekhandel Derde Druk, Isala Theater en de Bibliotheek. 

ELFJESWEDSTRIJD 
 

Traditiegetrouw organiseerden de Bibliotheek en de gemeente Capelle aan den IJssel tijdens 
de Week van de Alfabetisering een Elfjeswedstrijd. De VoorleesExpress deed mee en het 
thema was Vaders Voor Lezen. De prijsuitreiking werd omlijst door een voorleesroute. Tjibbe 
Veldkamp, kinderboekenschrijver en VoorleesExpress-ambassadeur, onthulde de winnaars. 

KINDERBOEKENWEEK 
 

De Kinderboekenweek bestond zestig jaar en dat is gevierd met een muzikaal feestje voor 
kinderen van zes tot twaalf  jaar. Er waren workshops en er is gedanst. Een bijdrage van de 
Stichting Kringloop in Krimpen maakte dat het feest in Krimpen aan den IJssel en Capelle aan 
den IJssel kon worden gevierd.  

BOEKSTARTACTIVITEITEN 
 
Gericht op de jongste bibliotheekleden, die middels een 
ledenwerfactie BoekStart-lid konden worden, waren er in 
2014 twee activiteiten:  
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In maart 2014 kwamen zo’n twintig peuters en hun ouders/verzorgers naar de bieb om op 
een speciale manier met taal te werken. Er werd gedanst, gezongen en muziek gemaakt. In 
november bezochten weer zo’n twintig peuters de Bibliotheek, deze keer was er een 
koppeling tussen kinderen en hun grootouders.  
 
BIBLIOSCOOP 
 

Leden en niet-leden konden in de Tuyter een grotendeels door het jaarthema bepaalde 
kwaliteitsfilm bekijken. De avonden zijn goed bezocht: 30 - 80 bezoekers per avond.  
 
Vertoonde films:  

• A Royal Affair 
• Night Train To Lisbon 
• Extremely Loud & Incredibly Close  
• Cloud Atlas 
• A Single Man 
• Hannah Arendt 
• Girl with a Pearl Earring  
• De 100-jarige Man Die uit het Raam Klom en Verdween 

 

KINDERFILMVERTONINGEN UITVERKOCHT - De Bibliotheek heeft samen 
met SYnerKri in schoolvakanties kinderfilms getoond, waarbij 
maatschappelijke stagiaires zijn ingezet ter ondersteuning. Vertoonde 
films: Mees Kees op Kamp, Rio 2 en Frozen. Allen uitverkocht! 

 
 
GOUDEN UURTJE 
 

Wekelijks wordt door negen voorlezers voorgelezen aan volwassenen met een verstandelijke 
beperking: eenentwintig keer gebeurde dat in de vestiging aan het Stadsplein en achttien 
keer in de Tuyter. In beide vestigingen waren steevast zo’n vijftien luisteraars aanwezig. Eind 
van het jaar zijn evaluatiegesprekken gehouden. Aangegeven is dat de activiteit aansluit bij 
de belevingswereld van de deelnemers, die met veel plezier naar hun voorleesclub gaan. 
 
TAALNETWERKEN 
 

Zowel in Capelle aan den IJssel als Krimpen aan den IJssel zijn taalnetwerken in oprichting. 
Ook met andere partijen die zich betrokken voelen bij het verbeteren van de geletterdheid, 
worden plannen gemaakt. In beide gevallen ligt de regie bij de gemeente en in Krimpen 
leidde dit al tot een door de Bibliotheek georganiseerde taallunch. Een bijdrage (gericht op 
bewonersinitiatieven) maakte dit mogelijk. Aanwezig waren taalcursisten, voorleesgezinnen 
van de VoorleesExpress, de gemeente, taalcoaches, de Bibliotheek en ContourdeTwern. 
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In Capelle werd op initiatief van de gemeente een wedstrijd rond taal uitgeschreven, gericht 
op het algemene publiek en in het bijzonder op basisschoolleerlingen en het netwerk 
laaggeletterdheid in Capelle aan den IJssel.  
 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL EN PARTICIPATIE 
 

Op weg naar het nieuwe concept waarin participatie een centrale functie heeft, zijn twee 
avonden georganiseerd waarop organisaties uit Krimpen werden uitgenodigd om mee te 
denken over hoe de Bibliotheek van Krimpen eruit zal gaan zien.  

UITGANGSPUNT 
BIBLIOTHEEK MET AANDACHT VOOR MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE  
EN THEMATISCHE PRESENTATIE 

 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de Bibliotheek niet alleen een Bibliotheek vóór maar ook dóór 
burgers is, en uit dit overleg zijn al initiatieven voortgekomen. Zo werkte de muziekschool 
mee aan het Kinderboekenweekfeest en verzorgde zij een concert in de Bibliotheek.  

Al eerder werkte de Bibliotheek samen met de Raad van Kerken. Op onze website wordt de 
samenwerking vormgegeven in een digitale etalage waarvoor wij samen verantwoordelijk 
zijn. In 2014 zijn bijeenkomsten rond de vraag ‘Reizen of thuisblijven?’ georganiseerd, wat 
aansluit op ons jaarthema. Ook de prettige samenwerking met netwerkorganisatie SYnerKri 
moet hier genoemd worden. 

  



18 
 

DIGITALE BIBLIOTHEEK  

De Bibliotheek heeft h aar digitale diensten 
in 2014 verder ontwikkeld. Vanaf januari 
kunnen leden gratis e-books lenen. Ook is er een 
gratis app ontwikkeld: de Bibliotheek Wise app 
waarmee leden bibliotheekzaken kunnen regelen waar 
ze maar willen.  
 
Digitale diensten die door leden worden gebruikt:   

 

DIGITALE COMMUNICATIE 
 

De Bibliotheek stuurt leden elke maand een nieuwsbrief en is met meerdere accounts actief 
op Facebook, waar ‘Wat leest u in het weekend?’ een vaste rubriek is. Ook op Twitter en 
Pinterest is de Bibliotheek te vinden. E-mailadressen van klanten worden belangrijker, want 
leden worden per e-mail geïnformeerd over de dienstverlening, contributienota's worden 
digitaal verstuurd en er zijn doelgroepgerichte nieuwsbrieven die per e-mail worden 
verzonden, zoals voor ouders van BoekStart-leden (0-4 jaar). 
 
De Bibliotheek ontwikkelt met lokale partners, zoals de Historische Verenging Capelle en de 
werkgroep 50 jaar Molukkers in Krimpen, ook digitale themapagina's. 

TABLETCAFÉS 

Twaalf keer werd in 2014 een tabletcafé georganiseerd: zes keer in Krimpen aan den IJssel en 
zes keer in Capelle aan den IJssel. Het doel: kennis delen. De Bibliotheek werkt met het 
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Albeda- en Zadkinecollege aan de Tabletcafés; leerlingen brengen kennis in tijdens de cafés 
en specifieke vragen kunnen worden doorverwezen naar de IT-balie in de centrumvestiging. 

TABLETCAFÉ-SPECIAL  
 

In de Week van de Mediawijsheid is een tabletcafé-special georganiseerd voor senioren met 
een verstandelijke beperking. Door samenwerking met de woonvormen die meewerken aan 
het Gouden Uurtje konden vijftien deelnemers meedoen. De lezing werd mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Fonds Sluyterman Van Loo en de heer Jan Verhagen.  

SAMEN ONLINE 
 

Samen Online is een landelijk, door de Bibliotheek georganiseerd initiatief waarbij jongeren 
computerles geven aan ouderen. In 2014 is de training twee keer gegeven en het Zadkine 
levert de jongeren én verzorgt de administratieve verwerking. De Bibliotheek verzorgt een 
volwassen vrijwilliger die de training begeleidt. De coördinator mediawijsheid, ten slotte, 
coacht de jongeren en de vrijwilliger. Gemiddeld kunnen negen senioren deelnemen aan de 
intensieve cursus die bestaat uit achttien lessen in zes weken tijd.  
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PERSONEEL & ORGANISATIE 
 

PERSONEEL 
 

Per 31 december 2014 waren er zesendertig personen werkzaam, incl. mediacoaches (2). 
Opruimers (6) en invallers (5) hebben een nulurencontract. 
 
Uit dienst: 
H.F. Janse      Tijdelijke inhuur 
C.A. van den Berg-van der Wolf   Inval Frontoffice 
A. van Dam      Scholier 
C. Notenboom      Scholier 
A. Mudde      Scholier 
G.E. Kuiper-Masselink    Manager Frontoffice 
  
In dienst: 
P.C. van Dam      Scholier 
A. Mudde      Scholier 
C. Notenboom      Scholier 
A. van Dam      Scholier 
W.C. Pols      Scholier 
C. Top       Scholier 
 
Door de reorganisatie is het aantal formatie-uren met 20% verminderd (t.o.v. 2012). 
 
          2014    2013 

fte     fte    
Totaal aantal formatieplaatsen      14,74    14,64 
 
Exclusief: 
Twee medewerkers in combinatiefunctie   1,56    1,56 
Projecturen            0,15 
Scholieren            0,42 
     
Fulltime          1    1 
Parttime         24    24 
Overig (scholieren en invallers)      11    11 
 
Ziekteverzuimrapportage:          
Verzuimpercentage        2,50    1,76  
Verzuimfrequentie        0,57    0,66   
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)    2,39    1,65 
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ORGANISATIE 

 
Directie, managementteam en teamcoördinatoren  
 
Per 31 december 2014: 
 
MT: 
Directeur/bestuurder     Mw. Irmgard Reijntjes MBA  
Manager        Mw. Conny Reijngoudt 
 
Team Educatie       Mw. Dia Wesseling 
Team Informatie en media    Mw. Hetti Koster 
Team Programmering en communicatie  Mw. Mariëlle Post 
Team Service       Mw. Regina Oudwater 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
 
Elk RvT-lid benut het persoonlijk relatienetwerk en kan RvT en directie adviseren op dat 
gebied. De RvT telt in totaal zes leden. 
 
Veel aandacht wordt besteed aan de relatie met de gemeente. Middels bestuurlijk overleg 
met de wethouders Cultuur, de directeur en diverse RvT-leden van de Bibliotheek, wordt 
geregeld van gedachten gewisseld over onderwerpen die van belang zijn. 
 
Leden Raad van Toezicht per 31 december 2014: 
 
Dhr. P. van Keulen     Voorzitter     
Dhr. P.F.F. van den Boogerd                 
Dhr. J.H. Verwoerd 
Dhr. R.C.G. de Rijk 
Mw. S. Koster 
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TOEKOMST 

De digitalisering van de samenleving, de maatschappelijke en economische veranderingen, 
en een zich terugtrekkende overheid maken dat de rol van de bibliotheek onder druk staat.  

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK 
 
De Bibliotheek is de toegangspoort tot kennis en verhalen, en ondersteunt bij het verkrijgen, 
gebruiken, verrijken en delen van informatie. Zij biedt ook verdieping: op maat, nabij de 
klant, en stimuleert om kennis te vergaren, te leren, te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.  

REGIONAAL EN LANDELIJK 
 
Omdat de transformatie zich voordoet op regionaal en landelijk niveau, sluit de Bibliotheek 
zoveel mogelijk aan op antwoorden die bibliotheken en andere instellingen regionaal en 
landelijk ontwikkelen. De Bibliotheek omarmt de landelijke digitale bibliotheek voor e-
content (2013) en sleutelprojecten die de komende jaren worden ontwikkeld door de 
Nederlandse bibliotheken: de Nationale Digitale Catalogus en de Nationale Bibliotheekpas. 
 
OP NAAR DE TOEKOMST MET ONZE VIER PIJLERS 
 

• De leenservice 
• Verschillende dienstverleningsconcepten 
• Participatie en programmering 
• Digitale Bibliotheek 
 
 

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNT HIERBIJ 
HET VERBINDEN VAN MENSEN, KENNIS & MEDIA 

De participatiebibliotheek wordt de nieuwe norm, mét en vóór inwoners in het werkgebied. 
Het beleidsplan 2015-2018 zal hierin leidend zijn. 

Gelet op de teruglopende inkomsten zal het businessmodel van de Bibliotheek opnieuw 
bekeken moeten worden. Het innen van te-laat-gelden is landelijk een aflopende zaak. 
Pashouders hebben liever een alles-in-één pakket. De landelijke bibliotheekpas zal nieuwe 
mogelijkheden bieden en kan een aantrekkende werking hebben. 

Onze speerpunten zijn ongewijzigd: 

1. Fysieke en digitale herkenbaarheid en bereikbaarheid  
2. Leesbevordering en mediawijsheid2 
3. Ondernemende netwerkpartner 
4. Intensieve samenwerking in en met de regio 

                                       
2 Informatievaardigheden 
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FINANCIËLE PARAGRAAF 

 
BEGROTING 2015 

         
    

begroting 2015 2014 
 

2013 

Baten 
        Inkomsten gebruikers 

 
270.500    

 
240.946 

 
292.570 

Specifieke dienstverlening 
 

175.000    
 

239.872 
 

185.897 

Bijdrage gemeente 
  

1.628.151 
 

            
1.725.898 

 
1.705.338 

Doelsubsidies 
  

70.568      
 

39.380 
 

54.632 

Mediacoach 
  

 
 

80.000 
 

80.000 

Diverse baten 
  

19.500      
 

 
 

435 

        
 

Totale baten     2.163.720   2.326.096   2.318.872 

         Lasten 
        Bestuur en organisatie 

 
52.150 

 
39.820  55.097 

Huisvesting 
  

721.010 
 

742.872 
 

804.536 

Personeelslasten 
  

901.565 
 

943.530 
 

980.165 

Adm. en transport 
  

54.895 
 

68.495 
 

74.776 

Automatisering 
  

187.350 
 

218.463 
 

233.402 

Collectie 
   

212.250 
 

240.997 
 

243.744 

Spec. kosten en overig 
 

39.500 
 

58.173 
 

37.669 

resultaat 
        

Totale lasten     2.168.720   2.312.350   
         
2.429.389 

         Bedrijfsresultaat                 13.746   110.517- 

         Renteopbrengsten 
  

                   5.000 
 

              3.645 
 

4.848 

         Resultaat uit gewone bedrijfsvoering                           0   17.391 
 

105.669- 

         Resultaatbestemming 
      

Dotaties reserves 
    

             
                   
57.058   

 Onttrekking reserves 
   

25.367- 
 

71.332 

Dotatie fondsen 
    

 
  Onttrekking fondsen 

   
16.665- 

 
2.966- 

Saldo resultaatbestemming 
   

15.026  74.298 

         Saldo na resultaatbestemming     2.365  31.371- 
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GEMEENTELIJKE SUBSIDIEVERORDENING 
 
Subsidieverordening Welzijn 2004 

Artikel 19 Egalisatiereserve3 

1. De instelling die budgetsubsidie heeft ontvangen dient, na realisering van de in de 
jaarlijkse beschikking genoemde activiteiten, een eventueel resterend subsidiebedrag 
aan te wenden voor het opbouwen en in stand houden van een egalisatiereserve ten 
behoeve van onvoorziene tegenvallers in de exploitatie. 

2. Het verschil tussen de vastgestelde budgetsubsidie en de werkelijke kosten minus de 
inkomsten van de activiteit(en) waarvoor de budgetsubsidie is verleend, komt ten 
gunste of ten laste van deze egalisatiereserve. 

3. De hoogte van het bedrag dat aan de egalisatiereserve mag worden toegevoegd dan 
wel onttrokken, wordt bij vaststelling van de budgetsubsidie bepaald door het 
college. 

4. De maximale hoogte van de egalisatiereserve wordt bepaald door het college en zal 
nooit meer bedragen dan 25% van het bedrag van de subsidie over de periode waarop 
de vaststelling betrekking heeft. 

5. De instelling dient zich schriftelijk tegenover het college te verantwoorden over de 
aanwending van deze egalisatiereserve. 

6. Reserveringen ten laste van de verleende subsidie en anders dan ten behoeve van de 
egalisatiereserve, kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van het college. 

Toelichting: 

De egalisatiereserve mag uitsluitend worden opgebouwd uit voordelige exploitatiesaldi van 
een budgetsubsidie. In dit artikel wordt het aanhouden van een egalisatiereserve vastgelegd. 
Hieraan zijn echter voorwaarden verbonden. Op de eerste plaats dient de egalisatiereserve 
gebruikt te worden voor (onvoorziene) tegenvallers bij de door de gemeente gesubsidieerde 
activiteiten. Dit sluit de aanwending voor nieuw beleid uit. Op de tweede plaats dient de 
instelling zich schriftelijk tegenover de gemeente over de aanwending van deze 
reservemiddelen te verantwoorden. Deze voorwaarde sluit aan bij artikel 4:72 van de Awb. 
Over onttrekkingen aan de egalisatiereserve wordt door middel van de subsidieafrekening 
verantwoording afgelegd aan het college. 

Artikel 20 Onderhoudsreserve 

Instellingen met een eigen accommodatie dienen een onderhoudsreserve te vormen tot een 
door het college te bepalen maximumbedrag. 

Artikel 5 Project- en doelsubsidies 

                                       
3 Subsidieverordening Welzijn 2004 Capelle aan den IJssel 
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In het overzicht wordt jaarlijks een post ten behoeve van projectsubsidies opgenomen. 
Instellingen kunnen hier lopende het subsidiejaar een beroep op doen. Voorwaarden en 
regels met betrekking tot projectsubsidies zijn vastgelegd in de Beleidsregels voor de 
verlening van projectsubsidies. 

Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2012 
 
Artikel 20 Egalisatiereserve, bestemmingsreserve en voorziening 
 
Naast het gestelde in artikel 4:71 Awb, geldt het volgende ten aanzien van egalisatiereserves 
en voorzieningen: 
 
1. Indien een instelling aan het einde van de periode waarvoor subsidie is verleend meer 

inkomsten dan uitgaven heeft, dient het overschot gestort te worden in een 
egalisatiereserve. De egalisatiereserve mag niet meer dan 15% van het totaal van de 
inkomsten bedragen. 

2. Het college kan subsidieontvangers op hun verzoek toestaan, naast een egalisatiereserve, 
een of meerdere bestemmingsreserves en/of voorzieningen te hebben. 

3. Een verzoek als genoemd in lid 2 van dit artikel dient schriftelijk ingediend te worden en 
gemotiveerd te zijn. 

4. Op een verzoek als in lid 2 van dit artikel genoemd beslist het college binnen 13 weken. 
 
Toelichting: 

Subsidieontvangers hebben de mogelijkheid reserves te vormen zonder dat deze middelen 
gekort worden op de subsidie. Anders dan de toegestane egalisatiereserve en vooraf 
goedgekeurde of opgelegde voorzieningen kan sprake zijn van een bestemmingsreserve. Ook 
voor het vormen van een bestemmingsreserve is toestemming van het college vereist. Het 
opleggen/vormen van een voorziening kan nodig zijn als zich ontwikkelingen voordoen die 
kosten met zich meebrengen. Zo wordt een beroep op de gemeente om extra geld 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan fusie, reorganisatie of beëindiging van een 
subsidierelatie, waardoor bijvoorbeeld wachtgeldverplichtingen kunnen ontstaan. 

 

Eenmalige subsidies 

Projectsubsidie 

In de omschrijving is de nadruk komen te liggen op het eenmalige karakter en tijdsomvang. 
Dit laatste sluit een subsidie voor een jaar niet uit, het gaat om afgebakende tijdsomvang. 
Mocht een experiment na een aantal jaar succesvol blijken en structureel ingevoerd gaan 
worden, dan kan het college besluiten dit onder te brengen in de jaarlijkse subsidies. 
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PRESTATIES 
 
Budgetperiode 1 januari tot en met 31 december 2014 
 
PRESTATIES CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Kengetallen 
 Beschikking  

2014 
Resultaat  
2014 

 
2013 

    
Bibliotheekpassen 18 en ouder 
(leden) 
Bibliotheekpassen t/m 17 jaar 
(leden) 

4.000 
4.000   

3241 
7135 

4.082 
5.069 

Uitleningen totaal (incl. verlengen) 
Centrum 
Servicepunt Schollevaar 
Servicepunt ‘s-Gravenland 

240.000 
 

266.633 
239.624 
16.755 
252 

265.419 
249.646 
15.773 
 

Uitleningen scholen (dBos)  8953  
Vijverhof  1049  
Openingsuren         34 40,5 70 
            
Kwaliteit dienstverlening           7.3 9,4 9,4 
Bezoekers van de website 100.000* 104.936* 101.242* 
Aantal pagina’s bekeken 230.000*   207.084* 

 
199.737* 

 *Totale organisatie 
 

  

Bezoekers (totaal) 
Bibliotheek Centrum 
Servicepunt/jeugdbibliotheek 
Schollevaar 
’s-Gravenland 

160.000 
 
 
 
 
* Hierbij niet de 
bezoekers van dBos 
 

148.500* 
138.995         
 
9.382 
123 
 

147.199 
138.484 
 
8.715 
 
 
 

Kwaliteit verblijfsfunctie 7 7 7 
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PRESTATIES KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 
 Beschikking 

2014 
Resultaat 
2014 

2013 

Kennis- en informatievoorziening     
Bibliotheekpassen 
Waarvan passen t/m 15 jaar 

4.800 
1.800 

   5.413                           
   3.313                                                            
 

4.823 
2.017 

Bibliotheekpassen instellingen 32    38                                                                    45 
Uitleningen totaal (incl. verlengen) 180.000    184.908       194.816 
Uitleningen alleen scholen (dBos)     19.269        
Openingsuren 25     25               25 
Bezetting inlichtingenbureau 25     25 25 
Kwaliteit dienstverlening 7     9,4 9,4 
     
Aantal pagina’s bekeken 230.000*   207.084* 199.737* 
 
 

 
* totale 
organisatie 

  

 
Lezen en literatuur 

   

Leesbevorderingsprojecten 3            10                               10 
    
Ontmoeting en debat    
Bezoekers 90.000 72.633* 81.002 
Kwaliteit verblijfsfunctie 7 7 7 
 

*Hierbij niet de bezoekers van dBos  en drie weken sluiting 

 

Overige taken Bibliotheek aan den IJssel 

 2014 2013 
Aanvragen en reserveringen 
(binnen het netwerk) 
 

Ontvangen/ 
geleverd 

 

• Scholen 2/1  
• Centrum 11.048/8.204 10.003/7.172 
• Schollevaar 1.107/983 1.010/970 
• ’s-Gravenland 80/13  
• Krimpen 7.454/5.496 70398/5.788 
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• Vijverhof /1  
 
Totaal 

                        
   19.691/14.708    

                 
18.408/12.645 

 
www.bibliotheekaandenijssel.nl  

 
 

2014 

 
 

2013 
Totaal pageviews 207.084          199.737 
Totaal bezoeken 104.936 101.424 
Gem. bekeken pagina’s per maand  17.257                         
Inschrijvingen via de website  160                                 186 
   
Digitale nieuwsbrief   
Direct mail (eenmaal per maand) 12                12 
E-mailadressen 7417            6.781 
Doelgroepnieuwsbrieven   
Biblioscoopbezoekers (twee keer per jaar) 136  
Tabletcafé-bezoekers (twee keer per jaar) 50  
BoekStart-ouders (vier keer per jaar) 555  
   
Uitlening e-books totale organisatie 245  
Webaccounts waarmee e-books zijn geleend 4698  
   
Facebook 242 141 
Tip elkaar leden (besloten groep op Facebook) 104 59 
Facebook Open boek leescoordinator 1197 1113 
Blog mediacoachbiebcapelle  
Pageviews 
Volgers 

 
37.140 
28 

 
32.264 

Twitter  608 505 
   
Transacties op jaarbasis 1.128.973 1.139.129 
 
  

http://www.bibliotheekaandenijssel.nl/
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Verdeling abonnementsoort (totale organisatie, individueel) 

 
 
 
 Prijs Capelle 2014 2013 Krimpen 2014 2013 
Grote 
instellingspas 

€ 60,00 29 39 8 10 

Vervolgpassen € 10,00 32 36 27 29 
Kleine 
Instellingspas 

€ 30,00 10 17 3 2 

Leeskringpas € 60,00 5 1 4 4 
Vijverhof 
 

 2    

 
Bibliotheek aan den IJssel 
 
        2014              2013 
   C K 
Boek aan huis  4 2* 
Paspoortleners 48 22   113 
Varenden  1 56   71 
Passen vrijwilligers 30 23   37    
Vriendenpas  19    15         
Boekstart 
 
Nieuwe leners 2014 
Capelle aan den IJssel: 105 
Krimpen aan den IJssel:   83 

*Overige BAH gebruikers hebben andere abonnementsvorm 

 Prijs 2014 2013 Capelle2014 Krimpen2014 
All-in passen € 65,00 420 470 247 173 
Jeugd All-in   481               806 219 252 
Partnerpas   193 277 122 71 
      
Lefpas   
(16/17 jaar) 

€ 10,00 654 480 481 173 

Basispas € 20,00 604 653 368 236 
Standaardpas  € 40,00 4044 4.693 2.429 1.615 
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KENGETALLEN BACKOFFICE 
 
EDUCATIE 
 
Voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs  

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
BoekStart-locaties 3  
Nationale voorleesdagen 15 groepen  
Kennismakingsbezoeken 
groep 3 

2 groepen, totaal 50 ll 2 groepen, totaal 50 ll 

Bibliotheekbezoek groep 1/2 2 groepen, totaal 50 ll  
Mindmap  1 groep, 25 deelnemers 
Leskisten  13 keer 
Groepsbezoeken 
kinderboekenweek Vijfster 

 5 x 

 

Brede School 

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Bieb-Bende Klim-Op Bongerd 1 groep, 10 deelnemers en 50 

bij schrijversbezoek 
 

Prezi Klim-Op Bongerd 1 groep, 8 deelnemers  
Book-o-matic 1 groep, 6 deelnemers  
Bieb-Bende Klim-Op Bongerd 1 groep, 7 deelnemers  
Eureka kinderlezing  1 groep, 6 deelnemers 
Bieb-Bende Kortland  1 groep, 6 deelnemers en 75 

bij schrijversbezoek 
Prezi Kortland  1 groep, 10 deelnemers 
 

Groepsbezoeken VO 

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Biebquiz 20 groepen, 360 leerlingen -  
Weddenschap 173 leerlingen -  
 

  



31 
 

Lezen en Literatuur  

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Gouden uurtje   
Netwerkbijeenkomst 
leesbevordering leerkrachten 

3 Capelle en Krimpen samen  

Schrijversbezoeken primair 
onderwijs  

8x, totaal 200 ll 2 x, totaal 50 ll 

Leskisten 19  
   

 
 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Jonge Jury                                                             27 leerlingen incl. workshop                                                              
Open Boek cursus 1  lokaal, 1 regionaal   
Open Boek 
netwerkbijeenkomst 

3 

Pilot wisselcollecties 
ProBiblio 

5 (Bongerd, De Ontmoeting, De Octopus) 

 

Ontmoeting en debat  

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Biblioscoop  8 films met gemiddeld 50 

bezoekers (volwassenen) 
SynerKri filmdag  3 films, gemiddeld 100 

bezoekers 
Beurs ‘Iedereen kan lezen’  20 
Week van de alfabetisering: 
Elfjes 

2 klassen van de Klim-Op 
4 volwassenen 
2 kinderen 

 

BoekenProeven 50 bezoekers  
Kinderboekenweek 80 bezoekers 60 bezoekers 
Sing Inn  2 x 20 bezoekers 
Carols aan den IJssel 60 bezoekers  
Taallunch week van de 
alfabetisering 

 35 deelnemers 

Meer geluk dan grijsheid  
(i.s.m. de Raad van Kerken 
Krimpen) 

 75 bezoekers 

Lezing geschiedenis Bestuur 
Capelle aan den IJssel 

25  



32 
 

Voorleeswedstrijd 2 winnaars naar volgende 
ronde 

1 winnaar naar volgende 
ronde 

  

Mediawijsheid 

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Tabletcafés samen met 
jongeren 

6 x 6 x 

Tabletlezingen 1 x  
Leerwerkplek-IT samen met 
Zadkine 

Vraagbaak voor klanten, 4 x 
per week tijdens opening 

 

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Samen Online Cursussen beginners ICT  
 

Diversen 

 Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
Pockets NL Leest VO scholen 192 exemplaren 256 exemplaren 
Informatiemarkt op 
basisscholen 

4 x 2 x 

Boekenbeesten januari-juni 
en feest 

12 kinderen  

Leencollectie samengesteld 2 x  
Ouderkamerkist 1 x  
Monitor 6 scholen  5 scholen 
Workshop interactief 
voorlezen VoorleesExpress 

1 x  

Filmpjes VoorleesExpress 1 x  
 

dBos Schoolwise* 

Capelle aan den IJssel Krimpen aan den IJssel 
• Klim-Op Roerdomplaan • Octaaf 
• Klim-Op Bongerd • Kortland Zuid 
• Octopus • Kortland Centrum 
• Groen van Prinsterer • Wegwijzer 
• Catamaran MDE  
• Catamaran Hermitage  
• Baken  

 

*Uitgevoerde werkzaamheden dBos: saneren, koppelen, nieuwe aanschaf, instructie hulpouders, opening, uitlening 
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