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Voorwoord
De Bibliotheek aan de Vliet kijkt met tevredenheid terug op mooie resultaten. De 

keuze om de collecties op een aantrekkelijke manier voor het publiek te presenteren 

en de gebouwen ook een verblijfsfunctie te geven werpen hun vruchten af.

Alle  locaties trokken meer bezoekers.  Ook het aantal 

leden gaf een positief beeld. Zeker de jeugd weet de 

bibliotheek te vinden! Meer en meer worden de locaties 

gebruikt om elkaar te ontmoeten, te studeren en/of een 

activiteit te bezoeken. Met verschillende organisaties 

ontstaat een hechte samenwerking. 

Het jaar 2016 werd echter ook gebruikt om te 

werken aan het fundament voor de toekomst van de 

bibliotheek.  De bibliotheek is zich ervan bewust dat er 

in de toekomst andere dienstverlening noodzakelijk is 

om inhoud te kunnen blijven geven aan de doelstelling 

van de bibliotheek: ontplooiingskansen bieden aan 

iedereen.

Meer en meer zal naast de klassieke invulling 

van de taken, inhoud worden gegeven aan de  

maatschappelijke functie van de bibliotheek. Taken 

in het sociale domein, educatie en cultuur, waarbij  

samenwerking met partners hoog in het vaandel staat. 

De bibliotheek heeft de overtuiging dat samenwerking 

leidt tot een beter aanbod voor de inwoners en 

versteviging van de positie van de organisaties. Het 

bovenstaande wordt in hoofdlijnen ook onderschreven 

door het onderzoek naar functies en gebouwen dat 

in 2016 door Onderzoeksbureau Berenschot werd 

gehouden.

Alles begint met taal. Wanneer je de taal niet goed 

beheerst, kun je niet goed meedoen in de maatschappij. 

Het staat het functioneren en ontwikkeling in de 

weg, maar levert ook problemen op in de dagelijkse 

praktijk. Daarom zet de Bibliotheek aan de Vliet 

fors in op educatieve activiteiten en zijn in 2016, in 

samenwerking met diverse taalaanbieders, in de 

locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg Taalhuizen 

opgericht. Het Taalhuis is de plaats waar mensen 

terecht kunnen die beter de Nederlandse taal willen 

leren spreken, lezen en schrijven. In het Taalhuis worden 

de mensen in contact gebracht met de taalaanbieder 

die het beste bij hen past.

Taal en digitaal gaan hand in hand. De wereld om 

ons heen vraagt vaardigheden op digitaal gebied. 

Steeds meer diensten worden uitsluitend digitaal 

aangeboden. Ook hiervoor geldt dat, om mee te 

kunnen doen in de maatschappij, digitale vaardigheid 

een vereiste is. De dienstverlening die in de afgelopen 

jaren is opgebouwd, werd verder uitgebreid met onder 

andere de cursus ‘Hoe werkt de digitale overheid?’.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen ontstond in 

de locatie Rijswijk de mogelijkheid om een atelier, 

lesruimte en studieruimte te realiseren. Verder is er 

ruimte gereserveerd voor een e-lab om bezoekers in de 

loop van 2017 kennis te laten maken met en zich verder 

te verdiepen in de nieuwste digitale ontwikkelingen. 

In dit jaarverslag leest u de activiteiten die een schets 

geven van de bibliotheek in de toekomst!

Harm Smit, 

Directeur / bestuurder

Grote belangstelling bij de opening van het Taalhuis in Rijswijk



Missie en visie
De Bibliotheek aan de Vliet biedt de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 

de mogelijkheid tot zelfontplooiing, verbeelding en ontwikkeling en levert een bijdrage 

aan de maatschappelijke samenhang in haar werkgebied. 

De Bibliotheek aan de Vliet is een laagdrempelige 

ontmoetingsplaats met een actuele en aansprekende 

collectie boeken en andere media (reëel en virtueel) 

en een gevarieerd educatief, informatief en cultureel 

activiteitenprogramma. De locaties van de Bibliotheek 

aan de Vliet zijn voor iedereen vrij toegankelijk en 

bieden een prettige omgeving om andere mensen 

te ontmoeten en om inspiratie op te doen. De 

Bibliotheek aan de Vliet bevordert leesplezier en is 

informatievaardig, klantgericht en neutraal. Zij is 

onderdeel van het landelijke netwerk van bibliotheken 

en is gecertificeerd.

De Bibliotheek aan de Vliet biedt haar diensten zowel 

rechtstreeks aan gebruikers aan, als indirect, via 

instellingen en samenwerkingspartners. Zij is een 

betrouwbare samenwerkingspartner. 

De Bibliotheek aan de Vliet hanteert de Richtlijn voor 

basisbibliotheken en ziet zich dan ook als: 

•	 warenhuis van kennis en informatie

•	 centrum voor ontwikkeling en educatie

•	 encyclopedie van kunst en cultuur

•	 inspiratiebron voor lezen en literatuur

•	 podium voor ontmoeting en debat

Voor het uitoefenen van haar kernfuncties onderhoudt 

De Bibliotheek aan de Vliet een subsidierelatie  met de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Zij is 

een partner voor de gemeenten voor het uitvoeren van 

gemeentelijk beleid.

125.617 inwoners 4,6 uitleningen 
per medium

mediacollectie
125.166

625.952 uitleningen 
(excl. verlengingen)

25,4 uitleningen 
per lid

17,0 bezoeken 
per lid

5,1 media per lid

1,5 uitleningen 
per bezoek

24.652 leden

417.967 bezoeken

ledenpercentage: 
19,6%

3,3 bezoeken 
per inwoner
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Publieke Dienstverlening
De Publieke Dienstverlening is het eerste aanspreekpunt en maakt de klant wegwijs in 

de (digitale) informatiejungle. De medewerker Publieke Dienstverlening weet wat de 

bibliotheek te bieden heeft en is een echte ambassadeur van de bibliotheek. 

Fysieke bibliotheken
De Bibliotheek aan de Vliet telde in 2016 vijf fysieke 

locaties. De bibliotheken zijn ingericht volgens de 

bibliotheek retailformule: ruime openingstijden, 

een actuele collectie, aantrekkelijke presentaties en 

klantgerichte medewerkers. Samen waren de vijf 

bibliotheken in Leidschendam, Rijswijk, Stompwijk (2x) 

en Voorburg 131 uur per week open. Iedereen kan vrij 

de bibliotheek inlopen en op zijn gemak een tijdschrift, 

krant of boek lezen. Steeds vaker wordt de bibliotheek 

ook gebruikt als ontmoetings-, studie- en werkplek.  

De Bibliotheek maakt je rijker

In heel Nederland werd promotie gemaakt voor de 

bibliotheek als plek waar elke Nederlander terecht 

kan om te werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling. 

De campagne is een initiatief van de Vereniging voor 

Openbare Bibliotheken. Harm Smit, directeur van 

de Bibliotheek aan de Vliet was enthousiast over de 

campagne: “Als de Bibliotheek aan de Vliet zijn wij 

met veel enthousiaste collega’s steeds bezig om ons 

aanbod te vergroten. Naast de uitgebreide collectie 

boeken en andere materialen bieden wij de inwoners 

van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een fijne plek 

om te vertoeven, zich te ontspannen, maar juist ook om 

zichzelf te ontwikkelen. De campagne draagt bij aan een 

positief imago, want de Bibliotheek maakt je rijker!”

Taalhuizen

Onder grote belangstelling werden in april de 

taalhuizen in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 

geopend. De taalhuizen richten zich op Nederlanders 

die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven en 

op niet-Nederlanders die de taal willen leren. De 

bibliotheek zet hiermee samen met de partners een 

goede stap in de bestrijding van laaggeletterdheid. 

Speciaal opgeleide vrijwilligers houden wekelijks 

spreekuren in de verschillende taalhuizen. De 

vrijwilligers bekijken welke taalbehoefte de taalvrager 

heeft en verwijzen dan door naar de meest geschikte 

taalaanbieder. De taalhuizen hielpen in acht maanden 

tijd 320 bezoekers met hun taalvraag.

Taalvisite

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het is goed voor 

de taalontwikkeling, het stimuleert de fantasie, brengt 

rust en regelmaat en is vooral erg leuk. Helaas is niet 

elke ouder in staat om zijn kind optimaal te begeleiden 

en voor te lezen. Dit komt bijvoorbeeld omdat de ouders 

laaggeletterd zijn. Om deze reden heeft de bibliotheek 

besloten te starten met het voorleesproject Taalvisite. 

In 2017 gaan we voorlezen bij gezinnen thuis waar 

(voor)lezen niet gewoon is.

Betalen met bibliotheekpas

De bibliotheek stapte in 2016 over op cashless betalen. 

Klanten kunnen voortaan alleen nog met tegoed 

op hun bibliotheekpas betalen. Cashless betalen is 

makkelijk in gebruik en geeft meer veiligheid voor de 

klant en onze medewerkers.
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Campagneposter van de Bibliotheek maakt je rijker!

Ondertekening van de intentieverklaring 
Taalhuis Leidschendam-Voorburg



Oude bibliotheekpassen vervangen

Eind juni vervingen wij alle oude bibliotheekpassen 

door nieuwe passen. Alle passen werden vervangen 

als voorbereiding op de toekomst. Alle bibliotheken in 

Nederland gaan namelijk over op een bibliotheekpas 

met een RFID-chip. Deze chip maakt het mogelijk 

om in de toekomst in elke bibliotheek in Nederland 

materialen te lenen met dezelfde bibliotheekpas. 

Landelijk lenen

Inspelend op de trend waarbij mensen steeds meer 

lenen en delen, zetten de gezamenlijke bibliotheken 

in Nederland dit nieuwe concept in de markt. Iedereen 

die lid is van een lokale bibliotheek kan voortaan 

zonder extra kosten en zonder gedoe lenen bij elke 

andere openbare bibliotheek in Nederland. Met één 

bibliotheekpas kun je bij wijze van spreken het hele 

land door. Interessant voor vakantiegangers in eigen 

land en voor mensen die werken of studeren buiten 

hun woonplaats. 

Kunstuitleen Rijswijk
De Kunstuitleen verhuurt, verkoopt en adviseert 

particulieren en bedrijven op het gebied van beeldende 

kunst. Daarnaast organiseert de Kunstuitleen vele 

activiteiten en tentoonstellingen. 

Onderwijs

•	 Erfgoedspoor (10 groepen)

•	 Gedichten schilderen (15 groepen)

•	 KijkKunst (pilot)

•	 KunstQuizz (3 scholen)

•	 Kinderboekenweek voor 

leerkrachten

Jeugd
•	 Kinderboekenweek

•	 Vakantieactiviteit

•	 Strandwalfestival

Volwassenen

•	 3 workshops

•	 12 tentoonstellingen

•	 Strandwalfestival

•	 Dag van de Kunstuitleen

Digitale bibliotheek
Digitale diensten en producten worden steeds 

belangrijker in onze maatschappij. De bibliotheek 

biedt haar leden een grote digitale collectie aan. Ook 

het aantal digitale diensten groeit en voorziet in een 

grote behoefte.

E-books

E-books lenen is gratis voor leden van de bibliotheek. 

Zij hebben de keuze uit 12.000 e-books. In 2016 leenden 

2.368 van onze leden in totaal 20.210 e-books. Een 

stijging van ruim 100% ten opzichte van 2015. De 

meest geleende titels zijn ‘Als alles duister wordt’ van 

Hilde Vandermeeren, ‘Hemel boven Londen’ van Håkan 

Nesser en ‘Nora’ van Colm Tóibín.

Nieuws van over de wereld digitaal lezen

Meer dan 6.200 kranten en tijdschriften uit meer dan 

100 landen in 60 verschillende talen is het enorme 

aanbod op de PressReader-computers die in de 

bibliotheek staan. Bezoekers die het nieuws uit een 

ander land willen volgen, kunnen dus prima terecht 

in de bibliotheek. Met de PressReader-app is het ook 

mogelijk de bladen te lezen op een mobiel apparaat, 

altijd en overal. De enige voorwaarde is om één keer per 

week in te loggen op het wifi-netwerk in de bibliotheek.

LuisterBieb

Luisteren naar boeken is bij veel mensen populair. Met 

de LuisterBieb-app luister je altijd en overal naar je 

favoriete boek. Het gebruik van de LuisterBieb-app is 

voor iedereen gratis. Leden van de bibliotheek hebben 

toegang tot een ruimer aanbod aan titels dan niet-

leden.

VakantieBieb

De afgelopen zomervakantie was de landelijke 

VakantieBieb weer open. Leden en niet-leden konden 

van 1 juni tot en met 31 augustus gratis aantrekkelijke 

zomerse e-books lenen. 431 mensen maakten hier 

gebruik van bij de Bibliotheek aan de Vliet.
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Prijsuitreiking van de Vredesposterwedstrijd 

georganiseerd door de “Lions Club International”

Bezoekers van de bibliotheek konden in een fotohokje 
op de foto met hun favoriete e-book



Online cursussen

In 2012 startte de bibliotheek met het aanbieden van 

online cursussen. Bibliotheekleden zijn blij met deze 

dienst. Deze vorm van dienstverlening werd in 2016 

omgezet in ‘Cursussen van de bibliotheek’, een proef 

van een jaar. Leden van de bibliotheek kunnen van 

november 2016 tot en met november 2017 gratis twee 

online cursussen volgen. Zij kunnen kiezen uit 30 

cursussen binnen de thema’s: Vrije tijd, Persoonlijke 

ontwikkeling, Computer en nieuwe media, Gezondheid 

en opvoeding en Talen.

BiebPanel

Via ons online klantenpanel ‘BiebPanel’, dat bestaat uit 

500 deelnemers, zijn in 2016 drie onderzoeken gedaan: 

Klanttevredenheid, Collectie en informatiefunctie en de 

Toekomst van de bibliotheek. De onderzoeken leveren 

veel waardevolle informatie op voor de bibliotheek. Zo 

zijn bij alle kasten magneetbordjes geplaatst om de 

vindbaarheid van de materialen te verhogen. 

Website vernieuwd

In 2016 werd een onderzoek gedaan naar het 

gebruiksgemak van de website. Het onderzoek leverde 

een aantal verbeterpunten op zoals een nieuwe 

menustructuur en een overzichtelijkere homepagina. 

Het gebruiksgemak van de website nam zo toe. Het 

aantal bezoeken aan de site daalde in 2016 met 11% 

naar 170.604. Deze dalende trend wordt onder andere 

veroorzaakt door het gebruik van de Bibliotheek Wise-

app. Leden hoeven hierdoor niet meer naar de website 

om materialen te reserveren of te verlengen.

Cultuurpunt Leidschendam-Voorburg

www.cultuurpuntleidschendam-voorburg.nl is het 

digitale informatiepunt van alle cultuuruitingen in 

Leidschendam-Voorburg. De Cultuurpunt redactie 

stuurde 12 keer een Uitladder (nieuwsbrief) aan 359 

abonnees. Verder werd de Uitladder (agenda) 52 keer 

geplaatst in Het Krantje. De website telde aan het 

eind van het jaar 37 exposanten en 238 deelnemende 

organisaties, verenigingen en kunstenaars. Het aantal 

bezoeken aan de website bedroeg 20.285. Een daling 

van 8,61% ten opzichte van 2015. 

Sociale media en digitale nieuwsbrief

Twitter, Facebook en Pinterest zijn al enkele jaren een 

vast onderdeel van onze digitale communicatie. Het 

gebruik groeide sterk het afgelopen jaar: het aantal 

volgers op Twitter met 7%; de vind-ik-leuks op Facebook 

met 27% en het gemiddeld aantal kijkers per maand bij 

Pinterest zelfs met 160%. Het aantal ontvangers van de 

maandelijkse digitale nieuwsbrief bedroeg eind 2016 

14.598; een stijging van 11% ten opzichte van 2015.
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Collectie
De bibliotheek is de plek als het gaat om het ontsluiten 

en toegang bieden tot collecties en informatie. Een 

collectie waarmee je kennis verdiept en je fantasie 

vergroot. De bibliotheek is een schatkamer waar het 

ook nog eens heerlijk vertoeven is.

Werelden

De materialen in Leidschendam, Rijswijk en Voorburg 

zijn in negen werelden bij elkaar geplaatst om meer 

aan te kunnen sluiten bij de beleving van de klant. 

De materialen in de kasten worden voor een groot 

deel met de voorkant gepresenteerd. In iedere wereld 

wordt gewerkt met displaytafels. Deze tafels brengen 

iedere keer weer een ander deel van de collectie onder 

de aandacht. Elke wereld heeft zijn eigen uitstraling 

waardoor het voor de bezoekers heel makkelijk is om 

de werelden uit elkaar te houden. 

De negen werelden waarin de collectie is ingedeeld 

zijn:

•	 Liefde & leven

•	 Spanning & actie

•	 Wereld & samenleving

•	 Literatuur & cultuur

•	 Beeld & geluid

•	 Kranten & tijdschriften

•	 Jeugd 0 – 8 jaar

•	 Jeugd 8 – 15 jaar

•	 Young Adults

Gedeelde collectie met andere bibliotheken

In 2016 is de Bibliotheek aan de Vliet samen met 

andere bibliotheken gestart met een pilot bovenlokaal 

collectioneren. Door intensieve afstemming van 

de collecties kan er efficiënt en effectief worden 

aangeschaft. Exemplaren van minder gevraagde titels 

kunnen onderling worden verdeeld. De besparing die 

dat oplevert kan vervolgens worden ingezet om meer 

exemplaren van populaire titels aan te schaffen.

De bibliotheek in cijfers
2016 (t.o.v. 2015) 2016 (t.o.v. 2015)

Openingsuren per week Gebruik via internet
Leidschendam 41 41 Bezoeken aan website 170.604 (-11,2%)

Rijswijk 41 41 Gebruik bibliotheekapp 38.997 (+139,8%)

Stompwijk Ontvangers nieuwsbrief 14.598 (+11,8%)

- de Bibliotheek op School 3 3 Inleverattenderingen 80.310 (+7,0%)

- Dorpshuis 5 5 E-book webaccounts 2.368 (+61,0%)

Voorburg 41 41 E-book uitleningen 20.210 (+107,6%)

Leidschendam-Voorburg Rijswijk
Jeugdleden 0 - 17 jaar 8.822 (+8,1%) Jeugdleden 0 - 17 jaar 4.667 (+8,7%)

Volw. leden vanaf 18 jaar 6.975 (-7,6%) Volw. leden vanaf 18 jaar 3.736 (-0,6%)

Instellingen 333 (+38,2%) Instellingen 119 (-47,1%)

Leden totaal 16.130 (+1,1%) Leden totaal 8.522 (+3,0%)

Aantal inwoners 74.608 (+0,5%) Aantal inwoners 51.009 (+3,6%)

Ledenpercentage 21,6% 21,5% Ledenpercentage 16,7% 16,8%

Bezoeken 284.400 (+1,2%) Bezoeken 133.467 (+6,8%)

Mediacollectie 82.308 (-2,0%) Mediacollectie 42.858 (-7,9%)

Uitleningen 223.373 (-4,9%) Uitleningen 202.579 (-3,2%)

Verlengingen 118.717 (-0,8%) Verlengingen 62.370 (+1,7%)

Reserveringen 32.517 (+12,2%) Reserveringen 12.993 (+16,3%)
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Dienstverlening aan het onderwijs
Het was een educatief jaar met veel groepen in de bibliotheek. We ontvingen peuters 

met hun ouders en ook kwamen er schrijvers op bezoek. Daarnaast kwamen 87 

groepen klassikaal lenen in de verschillende locaties en hadden nog eens 159 groepen 

een groepspas om boeken te lenen voor de groep. Dat betekent dus dat in totaal 246 

groepen om de 8 weken 40 boeken komen lenen.

Groepsontvangsten Doelgroep Groepen
Januari Vertelvoorstelling We hebben er een geitje bij peuters en kleuters 50

Februari Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd groep 7-8 11

Februari Opzoekles in de bibliotheek groep 6 25

Maart Dribbel in de bibliotheek peuters en ouders 13

Maart Hans & Monique Hagen op de Vijverhof groep 5-8 4

Maart Kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijd groep 7-8 11

April Peter Vervloed, Maren Stoffels, Ruben Prins, Wieke 
van Oordt, Gerard van Gemert, Corien Oranje en 
Gideon Samson

groep 7-8 20

Mei Hoe overleef ik mijn spreekbeurt? groep 4-5 9

Juni Erfgoedspoor Rijswijk groep 7 9

September Opzoekles in de bibliotheek groep 6 21

November Het lievelingsboek van Simon Snoek groep 3 42

November Schoolschrijver Anneke Scholtens bij De Driemaster groep 5-7 3

Impressie van onze medewerkers:
Alle zintuigen deden mee (voelen, ruiken, kijken, 

luisteren) tijdens de Voorleesdagen

“Hoe leuk is het als je op  de Wereldplek binnenkomt 

waar de hele hal is omgebouwd tot een kinderboerderij 

met balen stro en beesten en daar mag jij tussen gaan 

zitten. Dus de peutertjes kwamen bij mij op bezoek. 

En natuurlijk was ik verkleed als iemand die werkt 

op de kinderboerderij met overall en laarzen en al. 

We kwamen met echte keutels, veren en eten van de 

beesten, waar de kinderen aan mochten ruiken en naar 

kijken. Je voelde je bij de Wereldplek erg welkom. Een 

echt voorleesfeest!!!” (Barbara Leguijt)

Hoe overleef ik mijn spreekbeurt: leuke les die 

nieuwsgierig maakt

“Met deze les gaan kinderen op een heel andere 

manier kijken naar een spreekbeurt, en daar 

neem je de leerkracht in mee. Het gaat uit van de 

eigen nieuwsgierigheid van kinderen, want als jij 

nieuwsgierig bent naar een onderwerp, dan heb je zin 

om erover te vertellen, het uit te zoeken en dan kun je 

op die manier ook je mede klasgenoten nieuwsgierig 

maken naar het onderwerp.” (Barbara Leguijt)

Schrijversbezoeken heel inspirerend

“Ik was bij de bezoeken van Wieke van Oordt en Gideon 

Samson en die waren heel leuk. Ze lieten beiden zien 

hoe ze inspiratie kregen. Gideon Samson liet kinderen 

een andere oplossing zien en Wieke van Oordt werkte 

heel erg vanuit de fantasie.” (Ingrid van der Heijden)

Voorleeswedstrijd als hoogtepunt voor mijn educatiejaar

“Het was gezellig en je zag de kinderen stralen op het 

podium. Het was extra spannend in het theater voor 

de kinderen, maar dat was wel ook heel tof eraan.” 

(Annemieke Berckenkamp)
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Ouderbijeenkomsten

Naast de groepen van de voorschoolse educatie en 

het basisonderwijs, ontvangen wij ook ouders in de 

bibliotheek, of gaan naar ouderbijeenkomsten op 

locatie. In 2016 waren dit de volgende bijeenkomsten:

•	 Ouderavond Kinderdagverblijf Piggelmee

•	 7 Speelstart bijeenkomsten in Rijswijk

•	 Opening BoekStart in de kinderopvang 

Peuterspeelzalen Kinderjungle

•	 Ouderavond Zo Kinderopvang

•	 4 bijeenkomsten Ouders mee in VVE (Voor- en 

Vroegschoolse Educatie) in Leidschendam-

Voorburg

Trainingen aan professionals

Naast het ontvangen van veel jeugdgroepen in 

de bibliotheek, willen wij vooral ook professionals 

inspireren en nieuwe hulpmiddelen in handen geven, 

zodat zij met meer enthousiasme leesplezier kunnen 

stimuleren. Daarom leiden wij ook leerkrachten op tot 

leescoördinator (dit jaar in totaal 36) en pedagogisch 

medewerkers tot voorleescoördinator (dit jaar 12).

Ook bij de verdiepende leerlijn Lezen & Literatuur 

staat de deskundigheidsbevordering van de 

leerkrachten voorop. Elk jaar verzorgen wij voor de 

deelnemende scholen een teamtraining, waarbij 

nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, zoals het 

houden van een Boekenkring, de Vertel-eens aanpak 

van Aidan Chambers, of het gebruik van jeugdboeken 

bij zaakvakken. In het kader van het aanleren 

van creatief schrijven, zijn we een samenwerking 

aangegaan met Stichting De Schoolschrijver. Als proef 

kwam kinderboekenschrijfster Anneke Scholtens een 

teamtraining verzorgen voor De Driemaster en kwam 

ze ook een aantal keer op school om les te geven aan 

groep 5 tot en met 7. 

Trainingen leerkrachten en pedagogisch medewerkers

•	 Open Boek training: opleiding Leescoördinator 

•	 Teamtraining geografisch besef Snijdersschool

•	 Teamtraining Boekenkring Steenvoordeschool

•	 Presentaties uitkomsten monitor 6 scholen

•	 Teamtraining geografisch besef Lusthofschool

•	 Teamtraining schoolbibliotheek Maerten van den 

Veldeschool

•	 Training voorleescoördinator Zo Kinderopvang

•	 Training voorlezen met vertelkastje 50+ 

vrijwilligers

•	 Inspiratiemiddag Kinderboekenweek

•	 Open Boek training: opleiding leescoördinator 

•	 Studiedag De Driemaster

•	 Les over voorlezen MBO onderwijsassistenten

Uit een verslag van de Schoolschrijver:

“De ervaring van de eerste drie trainingen van 

Schoolschrijvers aan leerkrachten leert ons dat onze 

Schoolschrijvers leerkrachten inspireren en motiveren 

om het schrijf- en leesonderwijs op een creatieve 

manier aan te pakken. De Schoolschrijvers geven 

leerkrachten nieuwe ideeën, nieuwe inzichten en vooral 

ook: praktische handvatten voor niet-methodisch, 

creatief en effectief lees- en schrijfonderwijs.”
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Speelstart ouderbijeenkomst 
bij kinderopvang DoReMi in Rijswijk

Certificaatuitreiking van de cursus Open Boek



Activiteitenprogramma
De bibliotheek vervult een steeds bredere maatschappelijke functie. Naast het 

uitlenen van meer dan 625.000 materialen organiseerde de bibliotheek een record 

aantal van 200 activiteiten. Steeds vaker wordt hierbij lokale samenwerking gezocht 

met welzijnsinstellingen, de kerken, wijkverenigingen en de theaters. Alle activiteiten 

trokken bij elkaar bijna 5.000 bezoekers. In dit hoofdstuk leest u meer over de 

activiteiten die de bibliotheek organiseerde.  

Activiteiten voor kinderen
Het hele jaar door vonden er activiteiten plaats in de 

bibliotheek, voor peuters en kleuters, maar ook voor 

jeugd tot 12 jaar. Natuurlijk werd er voor peuters en 

kleuters weer aandacht besteed aan de Nationale 

Voorleesdagen, waar het prentenboek ‘We hebben er 

een geitje bij’ centraal stond. Ook het peutervoorlezen 

trok weer veel publiek en vanaf september wordt er nu 

ook in Rijswijk om de twee weken voorgelezen. Nieuw 

dit jaar was de Sinterklaasactie, waarbij de kleintjes 

een klein boekje cadeau kregen in hun zelf geknutselde 

schoentjes.

Peutervoorlezen

“Het loopt steeds voller bij het peutervoorlezen. Het 

begint steeds meer te leven en we verzinnen er steeds 

iets leuks bij, zodat het niet alleen bij voorlezen blijft.” 

(Ciska Wacht)

Voor de oudere kinderen hadden we dit jaar 

zomerspelletjes georganiseerd om de lange periode in 

de zomervakantie te overbruggen en ook nieuw was 

de workshop Minecraft in de herfstvakantie. Maar het 

hoogtepunt was wel het grote Kinderboekenweekfeest 

in de locatie Rijswijk.

Ontmoeten in de zomervakantie 

“Met weinig middelen konden kinderen met hun 

ouders, grootouders of oppas spelletjes spelen zonder 

stekker, maar wel met een knipoog naar de boeken. Ter 

plekke kon je iemand anders treffen waarmee je kon 

spelen.” (Barbara Leguijt)

Workshop Minecraft

“Vooral heel leuk omdat de kinderen elkaar gingen 

helpen. Ze werden er heel enthousiast van en bouwden 

samen aan een project. Ouders raakten geïnteresseerd 

in waar hun kind mee bezig was. Ook hier weer een 

activiteit voor kind en ouder samen. Er was een goede 

sfeer.” (Annemieke Berckenkamp)

Impressie van het Kinderboekenweekfeest

Samen met Trias en De Ontdekkers werden veel 

activiteiten georganiseerd op de zondagmiddag: 

van een theaterworkshop tot striptekenen, van een 

boekenestafette tot werken met het greenscreen. 

De bibliotheek bruiste en 85% van de deelnemers 

beoordeelden het feest met superleuk tot leuk!

“Het was druk, heel veel kinderen en veel ouders en 

ze konden met een kaart zelf kiezen wat ze gingen 

doen. Een gevarieerde middag continu druk. Een hele 

geslaagde middag.”

(Ciska Wacht)

10

Voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen

Greenscreen tijdens het Kinderboekenweekfeest



Activiteiten voor volwassenen
Aansprekende sprekers

Het afgelopen jaar waren verschillende enthousiaste 

en inspirerende sprekers/schrijvers onze gast. 

•	 André Brouwer vertelde voor een uitverkochte 

zaal in de bibliotheek in Voorburg over zijn 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. 

•	 In februari kwam Annejet van der Zijl naar Theater 

Ludens voor een lezing over haar bestseller ‘De 

Amerikaanse prinses’. Daar liep Voorburg voor 

warm! In een vrijwel uitverkochte zaal hield 

Annejet een lezing over dit boek en haar andere 

boeken. Zij deed dit vol humor en beantwoordde 

publieksvragen met volle aandacht.

•	 In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen 

ging journalist Charles Groenhuijsen in de 

Rijswijkse Schouwburg in op de vraag ‘Wordt het 

Trump of Clinton?’ Na de pauze ontstond een 

levendige discussie met het publiek.

•	 Op de Dag van de Mantelzorg kwam Hugo 

Borst naar Theater Ludens om te vertellen over 

zijn aangrijpende boek ‘Ma’ en over de zorg in 

Nederland. Borst zwengelde het afgelopen jaar 

de discussie over de zorg in Nederland weer aan. 

Ook deze avond toonde hij zich erg betrokken bij 

de persoonlijke verhalen die mantelzorgers in de 

zaal met hem en het publiek deelden.

Foto-exposities over Tsjechië en de Hongaarse Opstand

In maart was in de bibliotheek in Voorburg een 

expositie van foto’s van persfotografen uit Tsjechië. De 

foto’s uit deze reizende expositie wonnen verschillende 

internationale prijzen. De Tsjechische ambassadrice 

mevrouw Reinisova opende de expositie. De bibliotheek 

werkte hiervoor samen met de werkgroep Stedenband 

Leidschendam-Voorburg/Hranice in de persoon van 

voorzitter Frans van Veen. 

De ambassadeur van Hongarije, de heer András Kocsis, 

opende op 13 oktober in de bibliotheek in Voorburg 

een herinneringsexpositie over de Hongaarse 

Opstand van 1956. De bibliotheek, als partner van het 

Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg, organiseerde 

deze herinneringsexpositie in samenwerking met de 

Ambassade van Hongarije en het gemeentearchief 

Leidschendam-Voorburg. Inwoners van Leidschendam-

Voorburg deelden hun (tastbare) herinneringen 

aan deze tijd op de expositie. De historicus Ivo van 

de Wijdeven vertaalde de vluchtelingenstroom uit 

Hongarije in 1956 naar onze tijd in zijn lezing ‘Wat leert 

de vluchtelingenopvang van 1956 ons?’

Boekenweek

In de Boekenweek was er een persoonlijke avond in 

Theater Ludens met de Haagse schrijver Bart Chabot. 

Met veel energie en enthousiasme trakteerde hij 

het publiek op het voordragen van zijn gedichten, 

romanfragmenten en korte verhalen. Na de pauze 

ging hij in gesprek met de zaal en kwam ook Barts 

gezondheid ter sprake. “Hoe gaat het eigenlijk met je?” 

vroeg iemand uit het publiek. Waarna hij openhartig 

vertelde over zijn (soms schokkende) ervaringen van 

ziekenhuisbezoeken.
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Onthulling van de digitale presentatie 
over de Hongaarse Opstand van 1956 

Voorleeslunch in de bibliotheek in Voorburg op Nationale Ouderendag



Nederland Leest

Bij de landelijke leesbevorderingscampagne Nederland 

Leest stond deze keer het thema ‘democratie’ centraal. 

Bezoekers van de bibliotheek kregen een boek cadeau 

en konden, heel democratisch, kiezen uit drie titels: 

‘Morten’ van Anna Levander, ‘Liefde en schaduw’ van 

Isabel Allende en ‘Heer van de vliegen’ van William 

Golding. In deze boeken staan politiek, democratie of 

juist het ontbreken daarvan centraal. In totaal gaf de 

bibliotheek ruim 2.000 boeken cadeau.

Samenwerkingspartners

De bibliotheek werkt steeds vaker samen met andere 

instellingen in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 

•	 Sprekers waarbij we veel bezoekers verwachten 

nodigen we uit in de lokale theaters. Samen 

met Theater Ludens ontwikkelden we een 

filmprogramma voor Theater Ludens.

•	 Met de Protestantse Gemeente Rijswijk en de 

Bonifatiusparochie in Rijswijk ontvingen wij 

Willem Glaudemans. Hij hield een lezing over 

het begrip vergeving. Het publiek ging zelf actief 

aan de gang met zijn werkwijze om vergeving te 

kunnen schenken. 

•	 Drie gezamenlijke lezingen organiseerden we 

met en in Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen 

in Voorburg. Ruud Bartlema liet het publiek 

kennismaken met de prachtige gebrandschilderde 

ramen van de schilder Marc Chagall. Ton de Kok 

ging in zijn prikkelende lezing ‘God & het leven’ 

in op de worsteling van filosofen en schrijvers 

met het mysterie van het leven. Herman Pleij ten 

slotte hield ons vol passie een spiegel voor met zijn 

lezing over onze nationale identiteit.

Allemaal digitaal

Najaar 2015 was de start van de regionale campagne 

‘Allemaal digitaal!’. Het doel van de campagne was, en 

is, ouderen digitaal vaardig(er) te maken. De bibliotheek 

werkt al jaren samen met SeniorWeb bij het aanbieden 

van cursussen over computers, tablets en smartphones. 

De communicatie met de overheid, online bankieren 

en ‘webwinkelen’ maken het noodzakelijk dat iedereen 

digitaal vaardig wordt. Daarom breidden wij in 2016 

ons aanbod uit met de cursussen ‘Klik & Tik, wegwijs 

met de computer en internet’ en de Digisterker-cursus 

‘Hoe werkt de digitale overheid?’. In kleine groepen 

werd er intensief geoefend op de computers. Voor 

de Digisterker-cursus faciliteerde de bibliotheek een 

officiële Digisterker-training voor de docenten.

Filmhuis Rijswijk

Het Filmhuis Rijswijk heeft een vaste kern die de 

wekelijkse filmmiddagen bezoekt. De zaal is regelmatig 

uitverkocht en het filmaanbod wordt erg op prijs 

gesteld. Leerlingen van het Stanislascollege uit Rijswijk 

verwenden de bezoekers op 25 oktober met heerlijke 

hapjes bij de film ‘Burnt’, een film over een sterrenkok.

De maandelijkse zaterdagmiddagfilm werd nog 

aantrekkelijker. Voorafgaand aan de film is er een 

lunchlezing. Onder het genot van een broodje en een 

drankje luisteren de bezoekers naar een inleiding op 

de film van die middag door een medewerker van de 

Filmkrant.Live. Dit voorafje bij de film valt zeer in de 

smaak.

Mantelzorgcafé

Burgemeester Klaas Tigelaar en wethouder Floor 

Kist openden op 22 september in de bibliotheek in 

Voorburg het Mantelzorgcafé ‘MOM’. ‘MOM’ staat 

voor Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers. Het 

Mantelzorgcafé is iedere laatste donderdag van de 

maand open. Mantelzorgers wisselen met elkaar 

ervaringen uit en professionals uit de zorg geven 

deskundig advies. Het Mantelzorgcafé voorziet in een 

duidelijke behoefte. Iedere bijeenkomst heeft een ander 

thema. Het is een samenwerkingsverband van Welzijn 

Oud en Jong, Florence en Woonzorgcentra Haaglanden.
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Opening van het Mantelzorgcafé in Voorburg

Leerlingen van het Stanislascollege delen hapjes uit 
aan de bezoekers van het Filmhuis 



Activiteiten in cijfers

Tot slot

Wat was er nog meer te doen in 2016 bij de bibliotheek?

•	 Met Valentijnsdag leenden wij tasjes vol liefde uit.

•	 Martine Sollie gaf een workshop ‘Fotobiografie’. 

Hoe leg ik mijn eigen leven vast of dat van een 

ander?

•	 Vera van der Heide won met haar column ‘Ode aan 

de camera’ de columnwedstrijd ‘Schatten aan de 

Vliet’. Haar column werd afgedrukt in ‘Het Krantje’, 

het huis-aan-huisblad van Leidschendam-

Voorburg. 

•	 Op Nationale Ouderendag organiseerden wij 

voorleeslunches in samenwerking met onder 

andere wijkvereniging Essesteijn en Stichting 

Dedicon.

•	 Tijdens de Week tegen de eenzaamheid waren 

er extra activiteiten in de bibliotheek. De 

activiteiten zijn een gezamenlijk initiatief van: 

Maatschappelijk Steunsysteem Den Haag, 

Weer Meedoen!, DrugsKompas, Reakt, Woej, 

Indigo Haaglanden Preventie, Vrijwilligerspunt 

Leidschendam-Voorburg en de Bibliotheek aan de 

Vliet.

•	 ‘Vlietvertellingen’, zo heetten de bijzondere 

verhalen die verteld werden in de week voor kerst 

in de bibliotheek. Winston Scholsberg vertelde 

in Rijswijk verhalen uit de Surinaamse cultuur. 

In Voorburg verzorgde Esseline van de Sande 

een verhaal uit het Midden-Oosten. De Syrische 

luitspeler Amer Shanati zorgde voor sfeervolle 

muziek. 

•	 VluchtelingenWerk houdt voor het eerst 

participatiebijeenkomsten voor statushouders 

uit Leidschendam-Voorburg in de bibliotheek. 

Aansluitend aan de bijeenkomsten maken de 

statushouders kennis met het Taalhuis van de 

bibliotheek en de overige faciliteiten.

Kinderen Ouders Totaal

Peuters en kleuters 1.387 806 2.193

Peutervoorlezen (48x in LV / 8x in RW) 810 562 1.372

Theater (’t Kleine Geitje, Raad eens hoeveel ik van je hou) 200 100 300

Interactieve vertelvoorstelling 99 50 149

Voorlezen met Woezel en Pip 123 74 197

Voorlezen met gebaren 30 20 50

Sinterklaasactie: schoenboekjes 125 125

Jeugd 6 – 12 jaar 443 168 611

Films (De Kleine Prins, Code M, Mijn opa de bankrover) 80 80

Spelletjes in de zomervakantie 75 25 100

Groot Kinderboekenweekfeest 150 133 283

Theater: Voor altijd jong 103 103

Workshop Minecraft 35 10 45

Volwassenen ± 2.015

Cursussen ‘Allemaal digitaal!’ (37 keer) 213

Filmhuis Rijswijk (48 keer) 877

Leeskringbijeenkomsten (2 keer) 17

Lezingen en overige activiteiten (14 keer) 438

Lezingen met de kerken (4 keer) ± 200

Mantelzorgcafé (3 keer) ± 80

Voorleeslunches voor ouderen (4 keer) ± 190
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Raad van Toezicht
Met tevredenheid kijkt de Raad van Toezicht terug op het jaar 2016. In een maatschappij 

waarin informatie, zelfredzaamheid en cohesie de boventoon voeren, is de bibliotheek 

een belangrijke maatschappelijk instelling.

Voorzichtig ontstaan de contouren voor de toekomst 

van de bibliotheek voor de komende jaren. Onderzoek 

naar doel, functie en gebouwen is vanuit de Raad van 

Toezicht kritisch bekeken. Het is goed om vast te stellen 

dat de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 

het belang van de bibliotheek onderkennen. Om een 

goede invulling te kunnen geven aan de toekomst, is 

nader onderzoek nodig. De Bibliotheek aan de Vliet 

heeft die handschoen opgepakt en zal in de loop van 

2017 de resultaten delen. Dat geeft een fundament 

voor de doelgroepen en de daarbij behorende  functies, 

samenwerking en locaties.

De Raad van Toezicht kwam vijfmaal bijeen. De 

directeur voorzag de Raad van Toezicht van informatie 

over de bibliotheek. Met deze gegevens kon de Raad 

van Toezicht zijn functie naar behoren vervullen. 

Door middel van de jaarlijkse gecombineerde 

vergadering met directeur, management team en 

ondernemingsraad hield de Raad van Toezicht voeling 

met de hele organisatie.

De Raad van Toezicht heeft waardering voor het traject 

dat is ingezet om de organisatie voor te bereiden op 

de veranderende functie van de bibliotheek in de 

toekomst. 

De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten 

van goed bestuur en toezicht in de culturele sector. 

Daarbij worden de daarin genoemde principes 

toegepast. De Raad van Toezicht is van mening dat 

gezien de ontwikkelingen in de maatschappij en de 

bibliotheekorganisatie, de huidige beheersvorm het 

beste hierbij aansluit.

De financiële verantwoording van het gevoerde 

beleid is een belangrijk punt voor de Raad van 

Toezicht. De directeur hanteert een strak, maar 

gezond financieel beleid. De Bibliotheek aan de 

Vliet is op exploitatiebasis financieel gezond. De 

omvang van het weerstandvermogen is echter 

onvoldoende om financiële tegenvallers te kunnen 

pareren. Aandachtspunt is het uitblijven van een 

uitspraak van de gemeenten over de omvang van het 

weerstandsvermogen om daarmee de kwetsbaarheid 

van de bibliotheek te verkleinen. Bij de verdere 

uitwerking van het eerder genoemde onderzoek, zal dit 

punt worden betrokken.

De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 

december 2016:

•	 Mevrouw E.Y. Bogerman,

•	 De heer L.F.F. Casteleijn,

•	 De heer F.A. van Hemert,

•	 Mevrouw C.C. Kliphuis,

•	 De heer F.B.F.M. Schiphorst,

•	 De heer K. Tap.

Kees Tap,

Voorzitter Raad van Toezicht van de Bibliotheek aan de 

Vliet
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