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Met trots presenteert de Bibliotheek aan de Vliet het beleidsplan voor 2017 – 2020!

In een sterk veranderende samenleving, verandert ook de rol van de bibliotheek. Met dit 

beleidsplan geeft de bibliotheek daaraan invulling. De bibliotheek kan op deze manier in de 

komende jaren een belangrijke rol blijven spelen. 

In de afgelopen jaren zette de bibliotheek in op aantrekkelijk ingerichte gebouwen, 

dienstverlening aan het basisonderwijs en de bestrijding van laaggeletterdheid. Nu is het tijd 

voor verdere verdieping en verbreding van de dienstverlening van de bibliotheek. 

Luisteren naar de behoeften die er leven in de samenleving en daarbij partners zoeken, zijn de 

uitgangspunten om de uitvoering van dit plan tot een succes te maken.

Dat maakt de bibliotheek tot een aantrekkelijke en waardevolle plek voor de inwoners van 

Leidschendam, Rijswijk, Stompwijk en Voorburg!

Harm Smit,

Directeur / bestuurder

Voorwoord
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De gemeenten Leidschendam-Voorburg en 

Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet gaven 

organisatieadviesbureau Berenschot in februari 2016 

de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de 

bibliotheekfuncties nu en in de toekomst. Daarbij zijn 

effectiviteit, efficiëntie en toekomstbestendigheid 

belangrijke maatstaven. 

De uitkomsten van dit onderzoek geven richting voor de 

toekomst.  Een aanbeveling is om de bibliotheekfuncties 

te verbreden. Verbreding leidt tot het aanspreken van 

meer en specifieke doelgroepen. Daarnaast adviseert 

Berenschot om een vervolgonderzoek uit te voeren naar 

de segmentatie in doelgroepen en hun behoefte, alvorens 

een koppeling te maken met het palet van functies dat 

de bibliotheek van de toekomst in huis heeft. Dat moet 

leiden tot een profiel per verzorgingsgebied. Als laatste 

geeft Berenschot aan om zorg en aandacht te besteden 

aan de vormgeving van het transformatieproces. 

Na het onderzoek van Berenschot heeft de bibliotheek 

samen met beide gemeenten en the Alignment House 

het vervolg op het Berenschot onderzoek laten uitvoeren. 

Centraal daarbij stond de vraag wat de inwoners zelf 

willen, wat hun latente behoefte is en wat dat betekent 

voor de bibliotheekfuncties. En hoe dat vorm krijgt in de 

dienstverlening en de huisvesting. 

Dit beleidsplan is een uitwerking van de onderzoeken 

en is een plan op hoofdlijnen. Het is tot stand gekomen 

in overleg met de gemeenten Leidschendam-Voorburg 

en Rijswijk. De concrete uitwerking is op veel terreinen 

nog niet te geven. Wel wordt de richting gewezen 

hoe we dat willen gaan doen. Het is van belang dat de 

kaders waarbinnen de bibliotheek de taken uitvoert 

door gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente 

Rijswijk gezamenlijk zijn vastgesteld. Met beide 

gemeenten worden resultaatafspraken gemaakt 

waarna de daadwerkelijke uitvoering vorm krijgt in de 

jaarwerkplannen. 

De bibliotheek vervult een belangrijke functie in de 

maatschappij. De bibliotheek helpt de inwoners zich te 

ontwikkelen en hun verbeeldingskracht vorm te geven 

door middel van ondersteuning aan het onderwijs, het 

opzetten van taalpunten, het aanbieden van een actuele 

collectie en het organiseren van activiteiten op cultureel 

en/of digitaal gebied. Daarnaast brengt de bibliotheek 

inwoners bij elkaar. Uitgangspunt is dat de bibliotheek 

activiteiten ontwikkelt op basis van de behoefte uit 

de samenleving. Dat kan zijn door het organiseren van 

lezingen, workshops of cursussen. Maar even goed door 

maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen. Zo 

werkt de bibliotheek mee aan een vitale samenleving. 

Samenwerking met partners is in alle benoemde 

onderwerpen  het uitgangspunt. Samen bereik je meer 

dan in je eentje.

1. Inleiding en samenvatting
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De bibliotheek houdt steeds voor ogen dat zij werkt 

vanuit de pijlers platform, contextbieder, toegangspoort, 

betekenisvol en verbeeldingskracht. 

Om tot deze pijlers te komen, heeft de bibliotheek een 

visie (wat gebeurt er in de wereld om ons heen) en 

missie opgesteld. Ook worden de kernwaarden van de 

Bibliotheek aan de Vliet benoemd. Dit vormt hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 3 geeft de beleidslijnen van de gemeenten 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk voor zover deze 

invloed hebben op het bibliotheekwerk. Voor wie werkt de 

bibliotheek precies? Hoe ziet de bevolkingssamenstelling 

van beide gemeenten eruit? Maar belangrijker nog: wat 

is de belevingswereld van deze inwoners? Wat vinden zij 

belangrijk, wat houdt hen bezig?

In hoofdstuk 4 vindt de samensmelting plaats van het 

verkregen inzicht dat leidt tot  de eerder genoemde 

vijf pijlers van de Bibliotheek aan de Vliet: platform, 

contextbieder, toegangspoort, betekenisvol en 

verbeeldingskracht! Samenwerking met partners 

beschouwt de bibliotheek als een vanzelfsprekendheid.

Dit krijgt zijn uitwerking in het vijfde hoofdstuk waarin 

drie beleidslijnen worden ontvouwd: de retail bibliotheek 

(het stimuleren van leesplezier), de maatschappelijke 

bibliotheek (informatie en participatie op sociaal, 

maatschappelijk, informeel leren en cultureel gebied) 

en de educatieve bibliotheek (het bereiken van de 

jeugd door de dienstverlening aan het onderwijs en 

kinderdagverblijven).

Uiteraard heeft het bovenstaande gevolgen voor de 

huisvesting, de collectie, de vaardigheden van de 

medewerkers, de interne organisatie, de verdeling 

van de beschikbare middelen en de manier waarop de 

bibliotheek communiceert. Zo gaat de  bibliotheek op 

weg om een bibliotheek  te realiseren waar mensen, 

organisaties en kennis met elkaar worden verbonden!
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2. Inzicht, inventarisatie en
uitgangspunten

In dit hoofdstuk staat onze visie: beeld over de 

wereld van morgen, ons bestaansrecht: waarom is de 

bibliotheek ooit in het leven geroepen en onze missie: 

ambitie en rol van de bibliotheek in de wereld van 

morgen. 

2.1    Wereld van morgen
Het werkgebied van de Bibliotheek aan de Vliet omvat 

de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De 

gemeente Den Haag is de grote buurman van beide 

gemeenten.

Het inwoneraantal van gemeente Rijswijk (nu ruim 

50.000) neemt, als snelst groeiende gemeente in 

Nederland1, in rap tempo toe. De verwachting is dat 

Rijswijk in 2030 circa 65.000 inwoners telt. 

Zowel gemeente Leidschendam-Voorburg als 

gemeente Rijswijk kennen een behoorlijk vergrijsde 

bevolkingsopbouw. Daarnaast wordt de bevolking steeds 

kleurrijker door de immigratie uit andere landen. Beide 

gemeenten kennen een behoorlijke laag met welgestelde 

inwoners. Daarnaast staat een brede laag met inwoners 

met een laag inkomen. In de komende periode zullen de 

huishoudens kleiner worden.

De overheid regelt niet alles meer voor de burger. 

Zelfredzaamheid op veel terreinen is geboden. Naar 

schatting beheerst ongeveer 10% van de inwoners 

de Nederlandse taal onvoldoende2. Deze inwoners 

beschikken over onvoldoende leesvaardigheid om 

teksten te begrijpen. Dat staat hun maatschappelijk 

functioneren in de weg. 

De economie verandert. De grootste bedrijven zijn niet 

langer de olie-gerelateerde bedrijven maar de bedrijven 

die de digitalisering ontwikkelen. Omdat burgers ook 

makers van producten en diensten worden, verschuift 

een deel van de invloed van bedrijven naar de burgers. 

Niet alles is meer beheersbaar en inzichtelijk voor de 

overheid, waardoor haar rol verandert. De ontwikkeling 

heeft ook gevolgen voor de detailhandel en industrie. De 

burger bepaalt zelf wat er gebeurt en sluit coalities met 

anderen. 

Technologie speelt een belangrijke rol in de toekomst. We 

kunnen nog lang niet alle mogelijkheden van `Internet 

of Things´ overzien, maar we weten wel dat het ons 

leven en werken ingrijpend verandert. Duurzaamheid 

zal eveneens een grote rol spelen. Zorg krijgt een andere 

invulling. Zorg en ondersteuning worden dichter bij huis 

georganiseerd. Met name ouderen wonen, al dan niet 

op eigen voorkeur, langer thuis. Preventie is daarbij een 

belangrijk thema. 

Een mens is een sociaal wezen. Daarom is connectiviteit 

voor ieder van belang. Er is behoefte aan sociale cohesie 

en verbinding. Kennis zit niet alleen in boeken of het 

internet. Inwoners beschikken ook over kennis die 

gedeeld kan worden met de maatschappij.

1 Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving in 2016
2 Feiten en cijfers van Stichting Lezen en Schrijven6



2.2.    Bestaansrecht van de bibliotheek
In het Unesco manifest worden de fundamentele 

waarden van de mens benoemd: vrijheid, welvaart en 

ontwikkeling van samenleving en individu. De openbare 

bibliotheek draagt hiertoe bij door een stuwende kracht 

te zijn op weg naar educatie, cultuur en informatie.

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 

(Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De wet noemt 

vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet 

voldoen. Die vijf functies zijn:

• 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.

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 

onderschrijven de waarde van de bibliotheek voor de 

lokale samenleving en de ontwikkeling van de inwoners. 

De cultuurvisies van beide gemeenten en beleidsnotities 

als stadsvisie en nota’s op het gebied van het sociaal 

domein en onderwijs verwoorden dat.

De Bibliotheek aan de Vliet stelt de komende jaren de 

fundamentele waarde “ontwikkeling van samenleving 

en individu” centraal in haar beleid. 

Dit gaat de bibliotheek doen door een bijdrage te 

leveren aan de lokale gemeenschap door het creëren en 

doorgeven van kennis in de huiskamer van de stad.

2.3    Missie

“de bibliotheek stimuleert verbeeldingskracht
en is een onmisbare schakel voor 

een vitale samenleving.”

1. We stimuleren verbeeldingskracht door het bieden van 

    de juiste context. 

• We maken kennis, informatie, kunst, literatuur en 

cultuur toegankelijk;

• we wijzen de weg naar betekenisvolle partijen of 

informatiebronnen;

• we faciliteren een leven lang leren.

2. We leveren een bijdrage aan een vitale samenleving 

     door mensen, organisaties en kennis te verbinden. 

• We zijn op de hoogte van de behoeften van de 

inwoners van het werkgebied;

• we hebben speciale aandacht voor kinderen en 

kwetsbare groepen;

• we vormen met onze partners het maatschappelijke 

hart van de samenleving;

• we zorgen voor geestelijke wellness.

2.4.    Kernwaarden
Voor de Bibliotheek aan de Vliet is het van belang om 

kernwaarden te benoemen waardoor het mogelijk is om 

de missie te realiseren.  Voor ons zijn de kernwaarden 

betrokken, klantgericht, samenwerkend, proactief en 

ontwikkeling voorwaardenscheppend. De kernwaarden 

vormen het uitgangspunt voor de manier van werken. 

Dit uit zich in concreet gedrag, attitude en handelen op 

alle niveaus in de organisatie. Wij geloven dat een vitale 

samenleving verbinding heeft en wij beloven dat de 

bibliotheek je verbeeldingskracht stimuleert.
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De gemeenten zijn de opdrachtgevers, de belangrijkste 

partner, van de bibliotheek. De bibliotheek kan een 

waardevolle bijdrage leveren om de beleidsdoelen van 

de gemeente te realiseren. In dit hoofdstuk worden 

de gemeentelijke beleidsplannen samengevat om de 

belangrijkste maatschappelijke thema’s en trends 

in kaart te brengen. Het betreft onder andere de 

coalitieakkoorden, de stadsvisie, de cultuurvisies, de 

beleidsnota’s op het gebied van het sociaal domein 

en onderwijs. Vervolgens worden de behoeften van 

de verschillende doelgroepen in de gemeenten 

weergegeven.

3.1.    Gemeentelijke beleidsplannen
Binnen het werkgebied van de Bibliotheek aan de Vliet 

vallen de beleidslijnen van beide gemeenten voor een 

groot deel samen, te weten: 

Steden, wijken en buurten

Gemeenten vinden het van belang dat de inwoners 

betrokken worden bij wat er speelt. Dat geldt zowel 

voor de steden als voor de wijken en buurten. Actieve 

participatie en leefbaarheid zijn belangrijke punten! 

Kunst en cultuur dragen bij aan het woonklimaat in 

buurten en wijken. Iedereen moet zich thuis kunnen 

voelen en zich kunnen ontwikkelen op zijn manier.

Cultuur

Cultuur is een belangrijke verbindende factor. Meedoen 

moet voor iedereen mogelijk zijn. Samenwerking tussen 

de partners is van belang om een breed publiek te 

bereiken. 

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein werken instellingen 

samen. Preventie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

zijn belangrijke thema’s. Iedereen moet zich blijven 

ontwikkelen.  Sociale samenhang legt verbindingen en 

voorkomt eenzaamheid. Ouderen blijven langer in hun 

eigen omgeving wonen. Gebruikmaken van de kennis en 

deskundigheid in de samenleving geeft verbinding met 

elkaar en helpt mensen verder.

Onderwijs

Binnen het onderwijs is taalvaardigheid een basis 

om je verder te kunnen ontwikkelen en 21ste -eeuwse 

vaardigheden toe te kunnen passen. De Brede Scholen 

krijgen naast het reguliere onderwijs invulling. 

Onderwijs en culturele instellingen stemmen het aanbod 

onderling af en leggen dit vast. Daarnaast is er binnen 

het onderwijs aandacht voor zorg. Goede afstemming 

met instellingen als JGZ is van belang.

Gezondheid

Een gezonde levensstijl is belangrijk. Dat betekent niet 

alleen het aanbieden van sportvoorzieningen maar ook 

preventie en voorlichting.

Werkgelegenheid

Bestrijding (jeugd)werkloosheid is een belangrijk thema. 

Activatie van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

Gemeenten nemen het voortouw om duurzaamheid te 

stimuleren.

3. Leidschendam-Voorburg en
Rijswijk
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Huisvesting

De multifunctionele inzetbaarheid van maatschappelijk 

vastgoed en/of sportfaciliteiten wordt onderzocht. In de 

gemeente Rijswijk speelt het onderzoek naar het Huis 

van de Stad een belangrijke rol.

In een aantal gevallen zal de dienstverlening van de 

bibliotheek ondersteunend zijn aan die van partners, 

waaronder de gemeenten. Te denken valt aan inclusie, 

taalvaardigheid, talentontwikkeling en financiële 

zelfredzaamheid. 

3.2.    Populatie en segmentatie
De Bibliotheek aan de Vliet werkt voor de inwoners 

van beide gemeenten. Maar welke bevolkingsgroepen 

wonen er precies en waar wonen ze? Deze 

verdieping is het vervolg op het onderzoek dat door 

organisatieadviesbureau Berenschot is uitgevoerd. Het 

biedt inzicht en onderbouwing om partners te zoeken 

om gezamenlijk in te spelen op de behoeften van de 

bevolking. 

Voor het indelen van de verschillende huishoudens in 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk is gebruikgemaakt 

van de Mosaic huishoudens volgens Experian. Volgens 

deze indeling zijn de vijf grootste bevolkingsgroepen in 

het werkgebied van de Bibliotheek aan de Vliet:

• Het goede stadsleven (20%)

• Vergrijsde eenvoud (15%)

• Jonge digitalen (14%)

• Sociale huurders (12%)

• Welverdiend genieten (11 %)

Een korte beschrijving van deze groepen volgens Mosaic 

staat hieronder. 

Het goede stadleven

De leeftijd van deze groep is van  25 tot 40 jaar. Ze zijn 

hoogopgeleid. Alleenstaand of samenwonend. Ze 

timmeren stevig aan de weg en hebben vaak al een mooie 

carrière opgebouwd. Ze wonen vaak in appartementen. 

Uitgaansmogelijkheden worden vaak door hen gebruikt.  

Besteden weinig tijd aan televisie en radio. Internet 

wordt vooral gebruikt voor het bekijken van films.

Vergrijsde eenvoud

Deze bevolkingsgroep bestaat uit inwoners die 65 jaar of 

ouder zijn. Ze beschikken niet over veel middelen, maar 

wel over veel vrije tijd. Ze wonen veelal in huurwoningen  

Hun dagbesteding bestaat vooral uit lezen, televisie 

kijken, een borrel drinken, genieten van de kleinkinderen, 

boodschappen doen en in beweging blijven. In het 

verleden hebben ze geen hoge opleiding genoten en 

meestal laaggeschoolde banen gehad.

Jonge digitalen

Jonge digtalen variëren in leeftijd tussen de 25 en 35 jaar. 

Ze volgen een opleiding, werken parttime of zoeken een 

baan. Ze maken veel gebruik van het internet: gamen, 

streamen van video’s, informatie zoeken, bijhouden 

van social media. Computer, smartphone of tablet 

worden veelvuldig gebruikt. Hun besteedbaar budget 

is niet hoog. Ze leiden een ontspannen leven, hebben 

hun contacten en willen op de duur zeker een bijdrage 

leveren aan de maatschappij.

Sociale huurders

Sociale huurders zijn alleenstaanden of stellen van 

middelbare leeftijd, die een eenvoudige woning huren. 

Ze hebben moeite om rond te komen. De leeftijd 

varieert tussen de 45 en 65 jaar. Ze hebben vaak een 

lage opleiding genoten.  Ze luisteren veel naar regionale 

omroepen. Internet is populair voor het chatten en 

downloaden van films. Plannen zijn er volop. Ze zijn het 

liefst onafhankelijk, maar hebben op bepaalde gebieden 

ondersteuning nodig.

Welverdiend genieten

Deze groep 55-plussers heeft het werkende bestaan 

achter zich gelaten. De dagen worden stressloos ingevuld 

en ze genieten volop van hun vrije tijd. Ze wonen in een 

ruime woning en besteden hun tijd aan: musea bezoeken, 

lekker lezen, fietstochten maken, korte vakanties en op 

de kleinkinderen passen. Ze zijn zorgzaam en betrokken. 

Het internetgebruik bij deze groep is laag. Boeken en 

tijdschriften waarderen ze zeer. 
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3.3.    Interviews en discussies
Medewerkers van de bibliotheek, Welzijn Rijswijk, 

Woej en gemeente Leidschendam-Voorburg hebben 

begin 2017 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.  Zij 

interviewden ruim 30 inwoners van Leidschendam-

Voorburg en Rijswijk. Daarnaast werden twee focusgroep 

discussies gehouden. Alle mensen die deelnamen aan 

het onderzoek kwamen uit de doelgroepen vergrijsde 

eenvoud, sociale huurders, het goede stadsleven en jonge 

digitalen. Er is voor deze groepen gekozen vanwege de 

grootte van de groepen in Leidschendam-Voorburg en 

Rijswijk en vanwege hun sociale kwetsbaarheid. 

Het onderzoek geeft de bibliotheek relevante inzichten 

in de behoeften van de gekozen doelgroepen. De 

belangrijkste inzichten zijn. 

Vergrijsde eenvoud en sociale huurders

• Sociaal actief door hobby’s en interesses: sport, 

(vrijwilligers)werk en mantelzorg.

• Sluiten zich af voor al het nieuws uit de wereld. “We 

kunnen hier zelf niets meer aan veranderen”. Het 

lijkt struisvogelpolitiek.

• Behoefte om mee te tellen in de maatschappij. 

Daar  doen ze veel voor. Ze willen graag hun 

bijdrage leveren. Ze voelen zich vaak betutteld en 

als minderwaardig behandeld. Dat voelt als een 

tweedeling in de samenleving.

• Problemen met gezondheid zorgen voor minder 

mobiliteit. Financiële problemen maken het regelen 

van zorg vaak lastig. De  ondersteuning hiervoor 

vanuit de samenleving wordt als te beperkt gezien.

• De locaties van de  bibliotheek voelt voor hen als een 

tweede huiskamer (voor niet-werkende mensen). 

• “Als er geen bieb is ben ik minder wel”.

• Bereikbaarheid van de bibliotheek is belangrijker 

dan nabijheid.

• Een bibliotheekbezoek is een uitje; om inspiratie op 

te doen.

• De activiteiten van de bibliotheek sluiten 

onvoldoende aan. Er moeten geen specifieke 

activiteiten voor ouderen worden georganiseerd, 

maar inhoudelijk interessante en diepgaande 

activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen. 

Ouderen willen erbij horen en meedoen.

Goede stadsleven en jonge digitalen

• Werk en opleiding neemt het grootste deel van 

hun dagelijks leven in beslag. Daarnaast het 

onderhouden van vriendschappen en relaties. Ze 

willen wel een bijdrage leveren aan de maatschappij.

• Het contact houden gebeurt veel via sociale media 

en minder fysiek. Het contact in de eigen buurt 

is er nauwelijks, vrienden zijn naar grote steden 

getrokken. Daar zijn zij ook  veel te vinden. Daar is 

ook meer te doen. 

• Ze wonen zelf niet in grote steden omdat het daar 

lastig is om een woning te vinden of te duur. En de 

dorpse sfeer en het groene karakter bevalt hen wel 

goed, de verbinding naar de grote steden is goed.

• Ze zien de bibliotheek als studie- of werkplek met 

goede faciliteiten.

• Ze zien de bibliotheek ook als informele leer- en 

ontmoetingsplek. Creatieve cursussen om aan de 

dagelijkse drukte en stress te ontsnappen maar ook 

cursussen die onvoldoende aanbod komen tijdens 

opleidingen. Bijvoorbeeld fotografiecursus of een 

cv-cursus en sollicitatie training. 

• Ze voelen zich verbonden met de bibliotheek. Hier 

voel ik me lid, en geen klant, dat is commercieel 

(zoals in Den Haag). Dat komt door de gemoedelijke 

sfeer.
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4. Merk en positionering:
vijf pijlers

Om onze dienstverlening goed af te stemmen op de 

missie, de kernfuncties en de kernwaarden heeft 

de bibliotheek vijf pijlers geformuleerd. De pijlers 

platform, context bieders, toegangspoort, betekenisvol 

en verbeeldingskracht gebruiken we als kompas om 

onze dienstverlening af te bakenen, te onderscheiden 

en onze strategische doelstellingen te realiseren. Alles 

wat we doen moet terug te voeren zijn tot deze vijf 

pijlers.

Platform

We verbinden mensen met informatie rond vraagstukken 

die lokaal bij de mensen spelen. We zorgen ervoor dat 

iedereen toegang heeft tot het platform. Het platform 

is veelvormig. Online, fysiek in de bibliotheek, maar ook 

op andere locaties of buiten in de openlucht. We zijn 

daar waar nodig is. Het platform wordt ingevuld naar 

behoeften van de bezoekers. Het is zowel digitaal als 

fysiek toegankelijk voor iedere burger in Leidschendam-

Voorburg en Rijswijk.

Context bieders

Als onafhankelijk platform zorgen wij ervoor dat 

iedereen toegang krijgt om informatie te duiden. Onze 

belangrijkste rol is dat wij die kennis en informatie 

toegankelijk maken voor wie dat nodig heeft. We wijzen 

de weg naar die partijen of informatiebronnen waar 

behoefte aan is. Onze expertise is het vinden, aanbieden 

en duiden van die informatie binnen of buiten de 

bibliotheek. Dit doen we op een begrijpelijke en bruikbare 

manier. Hierdoor kunnen we kennis, die vaak versnipperd 

is, in samenhang aanbieden en aanpassen aan de lokale 

context en op een relevante wijze.

Toegangspoort

Wij zijn de toegangspoort voor de wereld die nodig is 

om verder te komen in het leven. Het voelt bij ons als 

thuiskomen, maar dan net anders. Wij zijn de veilige en 

openbare plek voor iedereen in Leidschendam-Voorburg 

en Rijswijk. Als spil in de samenleving brengen wij 

verschillende verbindingen tot stand tussen individuen 

en groepen mensen. Wij zijn dé plek waar je terecht kunt 

voor alle vragen en waar je onbevangen rond kunt lopen. 

Je hoeft er niets, je bent er omdat je dat wilt. Wij zijn de 

2e of 3e huiskamer van de stad.

Betekenisvol

Doordat wij behoefte gestuurd werken, weten wij 

wat er speelt in onze regio en zorgen we dat onze 

dienstverlening hierop is afgestemd. We inspireren 

en prikkelen op verschillende manieren. Dit maakt 

dat wij een betekenisvolle plek zijn. Wij zijn er voor de 

“geestelijke wellness”.

Verbeeldingskracht

Ons ultieme doel is mensen en kennis verbinden, zodat 

de burgers in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hun 

verbeeldingskracht zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen 

en benutten. Door het bieden van de juiste context zorgen 

wij ervoor dat men met zijn verbeeldingskracht dromen 

kan visualiseren, ideeën kan beoordelen, nieuwe visies 

kan ontwikkelen en grenzen kan verleggen. Verbeelding 

is een krachtige bouwsteen om alleen en in verbinding 

met de ander verder te komen in het leven.

De pijlers vormen het kompas van de dienstverlening 

die de bibliotheek zelfstandig of in samenwerking met 

partners biedt. Het is het vertrekpunt voor het handelen 

van de bibliotheek!
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5. Beleidslijnen

Het onderzoek van organisatieadviesbureau 

Berenschot geeft duiding aan de bibliotheekfuncties 

per doelgroep en per verzorgingsgebied. Per gemeente 

is afstemming nodig voor de juiste invulling. De visies 

van beide gemeenten wijken af. Voor de Bibliotheek 

aan de Vliet is het zaak om een goed evenwicht 

tussen beide visies te vinden zodat een effectieve en 

efficiënte bedrijfsvoering mogelijk blijft. 

Gemeente Rijswijk kiest voor een aanpak waarin vanuit 

het Huis van de Stad bibliotheekfuncties worden 

aangeboden. Samen met de gemeente Rijswijk, Welzijn 

Rijswijk en Stichting Trias wordt behoefte gestuurd 

aanbod ontwikkeld voor inwoners van gemeente Rijswijk. 

Dit in een omgeving die kan worden omschreven als de 

huiskamer in het Huis van de Stad. Daarnaast gaat de 

bibliotheek functies in de wijk aanbieden waar dat nodig 

is. Dat kan zijn om initiatieven te versterken of specifieke 

(potentiële) gebruikers te bereiken. 

De gemeenteraad Leidschendam-Voorburg kiest 

een andere route. Scenario’s voor een aanpak in de 

verzorgingsgebieden Prinsenhof, Voorburg Noord, 

Damcentrum, Huygenskwartier en Stompwijk zijn 

benoemd. De gemeente onderzoekt de opties voor 

deze verzorgingsgebieden. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden getoetst aan de huidige situatie. 

Effectiviteit, efficiëntie en toekomstbestendigheid zijn de 

uitgangspunten.

De Bibliotheek aan de Vliet biedt haar kennis en expertise 

aan om tot de meest haalbare situatie te komen. Daarbij 

is het functieprofiel van de verzorgingsgebieden het 

uitgangspunt. Daaruit vloeit onder andere de benodigde 

inzet in programma’s, voorzieningen, personeel, 

vierkante meters, huisvesting en kostenoverzicht voort.

De bibliotheek probeert beide inzichten te verenigen 

en kiest voor een nieuwe positionering. Deze nieuwe 

positionering draagt bij aan een groot publiek 

belang vanwege de doorwerking van de persoonlijke 

ontwikkeling en zelfredzaamheid en op de samenleving 

als geheel op cultureel, sociaal, educatief en economisch 

gebied. 

De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van een 

klassieke bibliotheek naar een sociaal maatschappelijke 

bibliotheek. Een bibliotheek die zich bezighoudt met 

de ontwikkeling van mensen zodat zij volwaardig 

onderdeel uitmaken van de samenleving. Lezen blijft de 

belangrijkste pijler. Het uitlenen van (fysieke) boeken is 

hierbij een middel. De educatieve functie neemt in belang 

toe. Zowel het formele als het informele leren. Hierbij 

zijn mensen in een kwetsbare positie de belangrijkste 

doelgroep. Al deze ontwikkelingen leiden tot de keuze 

om de Bibliotheek aan de Vliet onder te verdelen in 

drie beleidslijnen: Retail Bibliotheek, Maatschappelijke 

Bibliotheek en Educatieve Bibliotheek. 

5.1 Retail Bibliotheek

“de bibliotheek stimuleert leesplezier 
van iedereen.”

Lezen is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de 

samenleving. Lezen helpt ons om te participeren in de 

maatschappij, zelfredzaam te zijn, ons te ontwikkelen 

en sociaal te functioneren. Door te lezen, kunnen we 

ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen 
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en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. Wie in zijn 

vrije tijd voor het plezier leest, ziet zijn woordenschat 

en taalvaardigheid groeien en gaat vaak daardoor weer 

meer lezen. Met lezen gaat de wereld voor je open.

5.1.1 Huisvesting

De locaties zijn, samen met de medewerkers, de 

visitekaartjes van de bibliotheek. Bezoekers ervaren de 

locaties als een tweede of derde huiskamer. Een plek 

waar je je thuis voelt. Een plek waar alle functies van de 

bibliotheek samenkomen. Waar je wordt geïnspireerd en 

geprikkeld.  De locaties zijn een veilige openbare plek en 

hebben ruime openingstijden waarbij bereikbaarheid 

van een bibliotheek belangrijker is dan nabijheid.

De faciliteiten van de gebouwen voldoen aan de eisen 

die de bezoekers verwachten. Of het nu gaat om de 

werkplekken, internetvoorzieningen of een kop koffie. De 

bibliotheek maakt de verwachtingen waar.

In Rijswijk gaat de bibliotheek onderdeel uitmaken van 

het Huis van de Stad. In Stompwijk krijgt de bibliotheek 

een plek in het Kulturhus.

5.1.2 Dienstverlening

De klanten van de Bibliotheek aan de Vliet zijn individuen 

met persoonlijke wensen en voorkeuren. Zij verwachten 

meer gebruiksgemak en servicegerichtheid. Daarom is 

er onderzoek nodig naar het verhogen hiervan en naar 

nieuwe abonnementsvormen. 

Klanten krijgen meer en directe invloed op zaken als 

collectie, presentatie, programmering en openstelling. 

De bibliotheek is actief om de behoeften en de wensen 

van de bezoekers te inventariseren. 

De dienstverlening van de Retail Bibliotheek richt zich 

op taal- en leesbevordering. De bibliotheek is de plek 

voor taal, lezen en leesplezier voor jong tot oud! Om 

mensen te laten genieten van alles wat met lezen en taal 

te maken heeft, worden er aansprekende activiteiten 

georganiseerd.

5.1.3 Collectie

De bibliotheek stelt een uitgebreide en veelzijdige 

collectie ter beschikking op basis van de behoeften van 

de klanten. Uitleenfrequentie en uitleencijfers spelen 

hierbij een sturende rol in de aanschaf van materialen, 

zonder de pluriformiteit van de collectie uit het oog te 

verliezen. Ook wordt er meer op bovenlokaal niveau met 

andere bibliotheken samengewerkt om de kwaliteit van 

de collectie te verhogen.

De collectie wordt aantrekkelijk gepresenteerd, waarbij 

vindbaarheid en beschikbaarheid van de collectie 

voorop staat. De medewerkers spelen een belangrijke 

rol om de collectie toegankelijk te maken en de klant te 

ondersteunen bij het selecteren van de juiste materialen. 

Zowel de digitale collectie als de fysieke collectie vullen 

elkaar aan en worden steeds meer als samenhangende 

dienstverlening gepresenteerd door de bibliotheek. De 

klant gaat de digitale en fysieke dienstverlening van de 

bibliotheek meer als één bibliotheek ervaren.

Beleidsvoornemens Retail Bibliotheek

• Inrichten van en verhuizen naar het Kulturhus in 

Stompwijk in 2018.

• Inrichten van en verhuizen naar het Huis van de 

Stad in Rijswijk in 2020.

• Per jaar de wensen en behoeften inventariseren bij 

500 klanten via klantenpeilingen en het digitale 

biebpanel. 

• Uit elk klantenonderzoek volgen minimaal twee 

verbeterpunten die worden uitgevoerd.

• 40% van de volwassen leden maakt in 2020 gebruik 

van de digitale dienstverlening van de bibliotheek.

5.2 Maatschappelijke Bibliotheek

“de bibliotheek verbindt mensen, 
organisaties en kennis.”

Meer dan ooit hebben mensen behoefte aan informatie 

en advies op sociaal maatschappelijk terrein en 

welzijnsgebied. Burgerparticipatie, preventie, 

samenhang in de maatschappij zijn belangrijk. 

Daarnaast willen mensen zich ontplooien. Ze hebben 

culturele behoeften en zijn geïnteresseerd in (lokaal) 

erfgoed. Thema’s in de maatschappij vragen aandacht. 

Ontmoeting en debat zijn van belang. Onderling kennis 

delen is van belang.  De bibliotheek voorziet samen met 

andere organisaties in deze behoefte door een platform 

te zijn voor de inwoners in Leidschendam-Voorburg en 

Rijswijk.

5.2.1 Huisvesting

De gebouwen van de bibliotheek en de functies die 

daarin worden vervuld, zijn de toegangspoort voor de 

wereld die de inwoners verder kunnen brengen in hun 

ontwikkeling. Het voelt als thuiskomen, maar dan anders. 
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Het is een veilige openbare plek. In de gebouwen worden 

verbindingen gelegd tussen individuen en groepen. Het 

is de plek waar je terecht kunt voor al je vragen en waar 

je onbevangen kunt rondlopen. Je hoeft niets, je bent er 

omdat je dat zelf wilt. Het voelt als een tweede of derde 

huiskamer.

Maar naast de bibliotheeklocaties is de bibliotheek ook 

daar waar nodig is. Afhankelijk van de situatie speelt de 

bibliotheek daarop in. Bij het uitvoeren van activiteiten 

kunnen bibliotheeklocaties een goede uitvalsbasis zijn, 

maar programma’s en activiteiten kunnen evengoed bij 

andere organisaties of in de wijken worden uitgevoerd. 

Een belangrijke voorwaarde hierbij is de herkenbaarheid 

van de bibliotheek.

5.2.2 Dienstverlening

Om mensen, organisaties en kennis met elkaar te 

verbinden binnen de Maatschappelijke Bibliotheek, 

is gebruik gemaakt van de vier kwadranten van de 

bredebieb-mix : werk & participatie, welzijn & zorg, 

community vorming en mediawijsheid, informele 

educatie & zelfredzaamheid. In al deze kwadranten 

vervullen de kernfuncties van de bibliotheek een centrale 

rol. Afhankelijk van de behoefte wordt dienstverlening 

(door)ontwikkeld. Onderwerpen kunnen variëren van: 

armoedebestrijding, eenzaamheid, gezondheid, cultuur, 

duurzaamheid, erfgoed, werk, opvoeding, inburgering en 

veiligheid.

Werk & participatie

De bibliotheek ontwikkelt gerichte diensten om 

laaggeletterdheid terug te dringen. De diensten richten 

zich zowel op mensen die het Nederlands als eerste taal 

hebben als op mensen van niet-Nederlandse afkomst. 

Figuur 1: vier kwadranten van de bredebieb-mix

Welzijn & zorg

Het is van belang  om aandacht te besteden aan 

maatschappelijke thema‘s. Wat houdt de inwoners 

bezig? Welke behoeften leven er? Welke initiatieven 

nemen inwoners? In welke delen van de gemeenten 

spelen specifi eke onderwerpen? De bibliotheek bekijkt 

waar zij een rol in kan hebben.

Mediawijsheid, informele educatie & zelfontplooiing

Om mee te kunnen doen in de maatschappij moet je naast 

de basisvaardigheid lezen, ook met informatie kunnen 

omgaan. Hoe vind je wat? Maar ook hoe ga je om met een 

computer en tablet. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen 

op digitaal gebied. De bibliotheek organiseert activiteiten 

om de inwoners digitaal vaardiger te maken.

Community vorming

Kennis zit niet alleen in boeken of het internet. Inwoners 

beschikken ook over kennis die gedeeld kan worden 

met de samenleving. De bibliotheek onderzoekt de 

mogelijkheden om kennis met elkaar te delen.

5.2.3 Collectie

Om kennis tot je te nemen was vroeger de collectie de 

basis. Kennis komt tegenwoordig niet alleen meer uit 

boeken en tijdschriften maar steeds meer langs de 

digitale weg. En ook dat verandert. Informatie zit ook bij 

organisaties en mensen. De bibliotheek weet de juiste 

verbinding te leggen tussen de vraag en de bron die moet 

worden aangeboord om tot het gewenste antwoord 

te komen. Dat kunnen onderdelen van de collectie, 

digitale bronnen, instanties of deskundigen zijn. De 

fysieke en digitale collectie maakt onderdeel uit van de 

programmering. 

5.2.4 Kunstuitleen Rijswijk

Bij de Kunstuitleen in Rijswijk kan kunst worden 

gehuurd en gekocht. Naast het uitlenen en verkopen 

van kunstwerken organiseert de Kunstuitleen 

tentoonstellingen, workshops, cursussen en educatieve 

projecten voor het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs. De Kunstuitleen is een goede aanvulling 

voor de Bibliotheek aan de Vliet die in de komende 

beleidsperiode in Rijswijk wordt voortgezet. Beleven, 

ervaren en inspireren staan hierbij centraal. 
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5.2.5 Samenwerking

Het uitgangspunt is om de producten en diensten zo 

veel mogelijk in samenwerking met andere organisaties 

te ontwikkelen. Hierbij wordt een keuze gemaakt in 

strategische, tactische en operationele samenwerking.

Samenwerking met andere organisaties is geen 

vrijblijvende zaak. Samen worden van tevoren afspraken 

gemaakt over ieders rol en bijdrage binnen het project. 

En worden te bereiken doelen gezamenlijk vastgesteld. 

Het werkgebied wordt in 2017 helder in kaart gebracht. 

Daarna worden de contacten gelegd om vanuit de 

behoeften van de belangrijkste doelgroepen een 

themagerichte programmering op te stellen. Een traject 

dat zorg en aandacht verdient omdat hiermee de basis 

voor de toekomstige samenwerking wordt gelegd. De 

uitwerking van samenwerking kan veelkleurig zijn en 

per project wijzigen. 

Beleidsvoornemens Maatschappelijke Bibliotheek

• In overleg met de gemeenten en partners worden 

ieder jaar speerpunten bepaald.

• Minimaal 20% van de activiteiten van de 

Maatschappelijke Bibliotheek vindt buiten de 

bibliotheek plaats.

• Jaarlijks worden 150 koppelingen gemaakt tussen 

taalvragers en taalaanbieders.  

• Jaarlijks worden 500 mensen digitaal vaardiger 

gemaakt.

• Met 80% van de partners worden 

samenwerkingsovereenkomsten afgesloten

5.3 Educatieve Bibliotheek

“de jeugd bereiken door dienstverlening aan 
het onderwijs en kinderopvang.”

Door planmatig en structureel samen te werken aan 

leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid 

van kinderen wordt een stevige basis gelegd voor 

schoolsucces en deelname aan de samenleving. Het 

accent ligt op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

5.3.1 Basisonderwijs en Brede School

De huidige vorm van dienstverlening aan het 

basisonderwijs kan worden gezien als een stevige 

basis. Alle basisscholen in het werkgebied nemen 

een of meerdere programma’s af op het gebied van 

leesbevordering, cultuureducatie of mediawijsheid. 

Het streven in de komende beleidsperiode is om de 

samenwerking te intensiveren en samen programma’s 

te ontwikkelen. Bevorderen van leesplezier en 

mediawijsheid staan hierbij voorop. 

De ontwikkeling van de Brede School om te komen 

tot een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en 

tijdens school, biedt mogelijkheden om leesplezier en 

mediawijsheid ook op een andere manier inhoud te 

geven. In 2020 is de bibliotheek een belangrijke partner 

binnen de brede scholen.

5.3.2 Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven spelen een 

belangrijke rol in de “leesloopbaan” van peuters. 

Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, zijn 

later gemotiveerder om te leren lezen, zijn taalvaardiger 

en presteren beter op school. Met de invoering van 

BoekStart in de Kinderopvang zorgt de instelling voor 

een structurele inbedding van het voorlezen. 

Beleidsvoornemens Educatieve Bibliotheek

• Inrichten van en verhuizen naar de Bibliotheek op 

School in Stompwijk in 2018.

• Eind 2020 heeft 20% van de scholen een Bibliotheek 

op School.

• Elk schooljaar is met 50% van de basisscholen 

persoonlijk contact om de wensen en behoeften te 

inventariseren. 

• Elk schooljaar wordt met 20% van de basisscholen 

samen een programma ontwikkeld. 

• Eind 2020 hebben 50% van alle peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven een BoekStart in de 

Kinderopvang.

• Jaarlijks worden 25 pedagogisch medewerkers en/of 

leerkrachten opgeleid tot (voor)leescoördinator.

Voorleescoördinatoren Boekstart in de Kinderopvang 2016-2017
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6. Interne organisatie
en slot

6.1 Interne organisatie

Het realiseren van de beleidsvoornemens binnen dit 

beleidsplan hangt in sterke mate af van de competenties 

van de medewerkers. Daar is tijd en het opbouwen van 

ervaring voor nodig. Belangrijk uitgangspunt is dat 

medewerkers zich mee ontwikkelen met de bibliotheek. 

Het is van belang om een helder beeld te hebben van 

de competenties die binnen de bibliotheek aanwezig 

moeten zijn. Vakkennis en klantgerichtheid zijn van 

belang, maar daar komen digitale vaardigheden, een 

open blik om te kunnen waarnemen wat er in de 

maatschappij speelt, verbindingen leggen met inwoners 

en organisaties en het mee kunnen ontwikkelen en 

uitvoeren van programma’s en activiteiten bij. Er wordt 

een traject uitgezet om de aanwezige competenties 

te inventariseren. Als daar noodzaak toe is worden 

stappen gezet om de gewenste competenties binnen de 

organisatie te krijgen.

Verder zal moeten worden gekeken naar een goede 

verdeling van de middelen om de drie beleidslijnen 

te kunnen ontwikkelen en op een goede manier neer 

te zetten. De keuze voor de beleidslijnen hebben 

gevolgen voor de wijze waarop de werkzaamheden 

worden georganiseerd. Dit betekent dat er ook moet 

worden gekeken naar de beste organisatiestructuur 

voor de nieuwe situatie. Belangrijk is dat de bibliotheek 

slagvaardig moet kunnen opereren. Dat betekent een 

heldere aanpak en korte lijnen, verantwoordelijkheid 

laag in de organisatie en sturen op resultaten. 

Beleidsvoornemens interne organisatie

• In 2018 is er een bijscholingstraject om de gewenste 

competenties in voldoende mate te ontwikkelen.

• In 2018 is er een nieuwe organisatiestructuur 

vastgesteld.

6.2 Slot

Het realiseren van dit beleidsplan zal ongetwijfeld met 

pieken en dalen gepaard gaan. Nieuwe wegen moeten 

worden ontgonnen. Veel energie moet worden gestoken 

in manieren van samenwerken met partners. Sommige 

projecten zullen pareltjes zijn; andere zullen tot 

nadenken stemmen. Van belang is dat de koers helder is 

en dat van fouten wordt geleerd. Op die manier krijgt het 

bibliotheekwerk meer glans! 

In samenspraak met beide gemeenten zullen een 

aantal beleidsvoornemens verder worden uitgewerkt 

en zullen resultaatafspraken worden gemaakt. Wat valt 

onder de basis subsidie en wat kan aanvullend worden 

gerealiseerd. De komende vier jaar gaan we hard en 

met veel plezier verder bouwen aan de bibliotheek van 

de toekomst. Een bredere maatschappelijke bibliotheek 

waar de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling 

van de samenleving centraal staan. Een bibliotheek 

waar mensen, organisaties en kennis met elkaar worden 

verbonden.
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Bijlage I: Bevolkingsgroepen 
in Leidschendam-Voorburg
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1
Leidschenhage, Park Veursehout,

De Zijde, Duivenvoorde, Schakenbosch
X X X X

2 Prinsenhof X X X

3 ’t Lien, De Rietvink X

4 Stompwijk

5
Damcentrum, Klein Plaspoelpolder,

Leidschendam-Zuid, Zeeheldenwijk
X X

6 De Heuvel, Amstelwijk X

7
Damsigt, Verzetsheldenwijk, 

Raadhuiskwartier, Sijtwende III en IV
X X

8 Essesteijn, Sijtwende I + II X X X

9 Voorburg Midden / Oud X

10 Bovenveen X X X X

11 Voorburg Noord X X

12 Voorburg West, Park Leeuwenbergh

Figuur 2: Overzicht van de grootste bevolkingsgroepen per wijk  in Leidschendam-Voorburg
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Bijlage II: Bevolkingsgroepen
in Rijswijk

Figuur 3: Overzicht van de grootste bevolkingsgroepen per wijk  in Rijswijk
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1 Cromvliet & Leeuwendaal X

2
Oud Rijswijk, Bomenbuurt, Welgelegen, 

Rembrandtkwartier & Havenkwartier
X X X X

3 Hoornwijck & Broekpolder

4 Julianapark, Huis te Lande, Te Werve X X X X

5 Plaspoelpolder

6
Spoorzicht, Kleurenbuurt, 

Artiestenbuurt & Stationskwartier
X X

7 Muziekbuurt & Wilhelminapark X X X

8
Overvoorde, Strijp, Presidentenbuurt & 

Ministerbuurt
X X X X

9 Stervoorde, Eikelenburg & Hoekpolder X X X

10
Sion, Elsenburg, Pasgeld & ’t Haantje + 

Rijswijk Buiten
X X X

11 Kraayenburg & Vrijenban
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Bijlage III: Bronnen

• Onderzoek naar bibliotheekfuncties in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, 2016 

Berenschot

• Pilot internal branding, 2016 

Business Openers

• Gemeente Leidschendam-Voorburg: 

 Coalitieakkoord Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij 2015 – 2018 

 Lokale educatieve agenda 2016 – 2018 

 Van Forum tot Universum visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 

 Sociaal Kompas

• Gemeente Rijswijk: 

 Coalitieakkoord Open vizier 2014 – 2018 

 Cultuurvisie Rijswijk. Rijswijk vrij gedacht 

 Innovatie sociaal domein 

 Lokale educatieve agenda 2017

• Rapport onderzoek laaggeletterdheid, 2015  

Koninklijke Bibliotheek

• Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, 2014 

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

• Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur, 2014 Sectorinstituut Openbare 

Bibliotheken

• Positionering de Bibliotheek aan de Vliet, 2017 

The Alignment House

• Training Bredebieb Academy, 2017 

The Alignment House

Websites

• Bibliotheek Unesco, www.bibliotheek-unesco.nl

• Centraal Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl 

• Leidschendam-Voorburg, www.leidschendam-voorburg.nl 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.minocw.nl 

• Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl

• Rijswijk, www.rijswijk.nl

• Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, www.siob.nl

• Stichting Lezen & Schrijven, www.lezenenschrijven.nl

• Sociaal en Cultureel Planbureau, www.scp.nl 

• Vereniging van Nederlandse Gemeenten, www.vng.nl 

• Vereniging van Openbare Bibliotheken, www.debibliotheken.nl
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Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250
E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

       /dBadV                @dBadV           /dBadV

www.bibliotheekaandevliet.nl

Stompwijk Dorpshuis
Zustersdijk 18 • 2262 EW Stompwijk

Stompwijk Maerten van den Veldeschool 
Dr. van Noortstraat 90 - 92 • 2262 HA Stompwijk

Colofon 
Het beleidsplan is een uitgave van de Bibliotheek aan de Vliet, 
Postbus 601, 2270 AP Voorburg. Druk- en zetfouten voorbehouden
Meer informatie: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl

Adressen en contact

aan de Vliet


