


       Jaaroverzicht Raad van Toezicht 

    Het zal niemand zijn ontgaan dat 2020 een bijzonder jaar was. Al vroeg in 
    het jaar moest alle opgebouwde routine losgelaten worden en werd het 

   adagium ‘improviseren en trachten je te gaan verhouden tot de nieuwe 
 situatie’, waarin wij allen beland waren. Dit vraagt van het personeel van de Bi-
bliotheek veel extra inspanningen en improvisatievermogen.

Ook bestuurlijk pakten onweerswolken zich samen boven AVV, want de beide 
gemeenten waar wij mee/voor werken kondigden -forse- bezuinigingen aan op 
allerlei gebieden en hiermee zou ook de Bibliotheek zwaar geraakt kunnen wor-
den. Dankzij onze al jarenlange goede relatie met zowel de bestuurders alsook 
de beleidsambtenaren van beide gemeenten kwam al snel een gesprek hier-
over op gang. Hoewel er nog vele onzekerheden zijn voor 2022, zijn dit con-
structieve gesprekken geweest en hoopt de RvT dat dit een positief resultaat 
oplevert.

Onderwijl was het een uitdaging om in deze moeilijke en uitdagende peri-
ode het bedrijfsproces op gang te houden en tegelijk -nieuwe- kansen te 
zien. Terugkijkend lijkt de hele bibliotheeksector daar goed in geslaagd te 
zijn dankzij de creatieve inzet van alle betrokkenen.

In het afgelopen jaar hadden de bestuurder en de RvT frequenter overleg 
om een goede route door al deze uitdagingen te zoeken. De RvT verga-
derde -officieel- 7 keer in een vaste cyclus maar tussentijds was er -via 
‘live stream’- vaker een kort overleg.

De eigen evaluatie aan de hand van de Code Cultureel Governance kon-
den wij in 2020 niet verrichten, maar staat wel gepland in het eerste 
kwartaal van 2021. Het doel van een dergelijke evaluatie is om het eigen 
functioneren tegen het licht te houden.

De RvT bestond in 2020 uit zes leden: Mevrouw Marisol Klitsie, mevrouw 
Vera Melkman, mevrouw Erika Spil, de heer Wim Fokker, de heer Ruud 
van Ginkel (voorzitter) en de heer André van der Lelij.

Voorwoord

Opeens werd alles anders. Half maart 2020 zet de coronapandemie 
de samenleving op zijn kop. Naast al het leed en zorgen over onze 
gezondheid belandden ook de Bibliotheken in een nieuwe werkelijkheid. 
Bibliotheken moesten sluiten, digitale cursussen, taaltrajecten en dienstverlening 
op scholen moesten abrupt stoppen. Snel schakelen in het landelijke Bibliotheeknetwerk 
zorgde ervoor dat de online bronnen en collectie voor iedereen beschikbaar kwam, wat 
zorgde voor een enorme stijging in het gebruik hiervan in de eerste fase van de pandemie. 
Lokaal vroeg dit om wendbaarheid en het zoeken naar oplossingen om onze 
dienstverlening zoveel mogelijk online, en waar het kon ook fysiek voort te zetten. 
In dit jaarverslag ziet u hoe onze Bibliotheek hierop is ingesprongen. 

Niets was zeker dit jaar, wel is duidelijk geworden dat digitale dienstverlening de fysieke 
dienstverlening niet kan vervangen, en andersom ook niet. Het één kan niet zonder het 
ander. Mensen hebben behoefte aan plekken waar zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien 
Onze Bibliotheek blijft zich dan ook richten op de ontwikkeling van onze inwoners, één van 
de voorwaarden om mee te kunnen doen in deze snel veranderende maatschappij. Daarom 
transformeert onze Bibliotheek naar een maatschappelijk educatieve Bibliotheek, waarbij 
persoonlijke ontwikkeling, taal en digitale vaardigheden bij jeugd en volwassenen 
belangrijke speerpunten zijn. 

In dit voorwoord kan ik niet voorbijgaan aan het feit dat de Bibliotheek onder druk 
staat door tekorten bij onze gemeenten, (gemeente De Ronde Venen en gemeente 
Stichtse Vecht) waardoor bezuinigingen op de loer liggen of zelfs al geëffectueerd zijn 
voor het jaar 2022.
Dit, tezamen met de transformatie naar een maatschappelijk educatieve Bibliotheek, 
vraagt om een strategische heroverweging van onze dienstverlening in de beide 
gemeenten. Tegelijkertijd is de Bibliotheek, samen met andere maatschappelijke 
organisaties, intensief betrokken bij gemeentelijke heroverwegingen binnen het 
Sociaal Domein. 

In deze onzekere tijd blijven wij echter onze missie en visie overeind houden. 
We houden onze rug recht en werken hard aan behoeftegerichte dienstverlening mét en 
voor onze inwoners. Dit doen wij met onze diensten én met onze medewerkers en onze 
vrijwilligers die zich allen inzetten om bij te dragen aan ontwikkeling en verbetering van de 
maatschappelijke kansen van de inwoners van Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

Eric de Haan, 
directeur-bestuurder



september

oktober

november

december

2019

Aantal inwoners
44.456 in DRV
64.931 in SV

Bezit
130.235 materialen

Voorleesdagen
9 voorstellingen,
in elke vestiging, 
358 kinderen aanwezig

89 kinderen lid geworden
6 ouders lid geworden

Voorleeswedstrijd
11 deelnemers 
4 uit DRV, 7 uit SV Lockdown

16 maart 
de Bibliotheek 

sluit de deuren

Bereikbaar 
de Bibliotheek blijft bereikbaar 

per telefoon en mail, 
eerst 2 uur later 4 uur per dag

AfhaalBieb
AfhaalBieb opent,
klanten kunnen 
reserveren en 
contactloos 
afhalen 

Website 
14 april hoogste 
aantal bezoekers 
website: 1.744 

ThuisBieb
907 gebruikers

Wij gaan weer open! 
Na 14 weken lockdown 

opent de Bibliotheek voor
lenen en terugbrengen

Zomerlezen
± 50 kinderen 
meegelezen 

VakantieBieb
766 gebruikers

februari

januari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

Zomerschool
Proef met 2 klassen:

- kist met boeken
- groepsbezoek

- voorlezen

Ruimer open
Leestafels, 
studieplekken 
en computers 
weer toegankelijk

Kinderboekenweek
208 kinderen speurtocht gedaan
59 kinderen lid geworden
6 ouders lid geworden

Uitleningen
356.016 materialen Leden

17.525
Bezoekers
234.341

Taalhulp
131 aanmeldingen

Leesplezier! 
13 groepsbezoeken (Q1)

16 instellingen Boekenpret

Medewerkers 
32 vaste medewerkers
213 vrijwillige medewerkers

Online Bibliotheek
1.515 accounts

31.400 uitgeleende e-books
3.235 uitgeleende luisterboeken

Taalvisite
22 kinderen gestart
39 kinderen afgerond
34 vrijwilligers actief

14 november
 drukste dag:

2.221 bezoekers 

Nieuwsbrieven
17 nieuwsbrief verzonden

Hulp via website 
in september 
1.415 bezoeken 
op donorpagina

Activiteiten
± 150 doorgegaan
online op aanvraag
± 200 geannuleerd

2021

Klik op de icoontjes
voor meer uitleg

Digitale hulp
140 deelnemers

de Bibliotheek op school
16 dBos-scholen
16.000 uitleningen

BoekStart
226 leden

Netwerk-
4 Walk&Talk 

bijeenkomsten
1 JobOn 
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Voorleesdagen en Voorleeswedstrijd

Het jaar begon zoals gebruikelijk met de Voorleesdagen in 
januari. Voor de kleintjes was er een vrolijke voorstelling ‘Suza 
en de mopperbui’ van TOF Theater. Deze Theatergroep uit 
Utrecht maakt jeugdvoorstellingen waarin de kinderen een 
inbreng hebben; 358 kinderen hebben de voorstelling bezocht.

Ook de Voorleeswedstrijd ging nog gewoon door. Op 11 maart 
streden elf leerlingen van scholen in De Ronde Venen en 
Stichtse Vecht om de titel ‘Regionale Voorleeskampioen’. 
Winnaar is geworden Sarah Reijnders van basisschool de Sche-
pershoek uit Breukelen. De jury bestond uit: Jenneke van Wijn-
gaarden, kunstenares, Margreet Ketelaar en Astrid Schoen-
makers, medewerkers van de Bibliotheek. Presentatie was in 
handen van Jip Ubbels, Regionale Voorleeskampioen uit 2018.

Lockdown

En toen was het 16 maart… de dag dat alles anders werd.
Evenals scholen en horeca moesten de Bibliotheken hun deuren 
sluiten. 

Medewerkers zijn direct aan de slag gegaan om na te denken 
over alternatieve dienstverlening. Zo is meteen vanaf 16 maart 
geregeld dat alle vestigingen telefonisch bereikbaar waren tus-
sen 14.00 en 16.00 uur voor vragen over de online Bibliotheek 

en andere diensten van de Bibliotheek. Een week later is dit 
uitgebreid naar 12.00 tot 16.00 uur. Voor de telefonische bereik-
baarheid waren enkele collega’s in de Bibliotheek aan het werk, 
de rest van het personeel is thuis gaan werken. Ook hebben een 
aantal medewerkers de oudere leden gebeld om met hen in 
contact te blijven en hen te helpen met vragen. 
De VOB (Verenging Openbare Bibliotheken) heeft de Bibliotheken 
ondersteund bij het opstellen van protocollen voor medewerkers 
en diensterlening. 
Om iedereen goed op de hoogte te houden en betrokken te 
houden bij de organisatie is vanaf het begin iedereen om de 
week geïnformeerd over de dienstverlening.

De CPNB kwam dezelfde week met de campagne ‘#ikleesthuis’, 
waarmee de Bibliotheken onder andere hun online diensten 
konden promoten. Op 6 april lanceerde de KB de ThuisBieb, een 
alternatief voor de VakantieBieb, en op 8 april openden wij de 
AfhaalBieb. 

Online dienstverlening

Met de campagne #ikleesthuis, die de CPNB daags na de 
lockdown lanceerde, konden Bibliotheken en boekhandels hun 
diensten promoten. Er kwamen landelijke uitingen op radio, tv en 
abri’s, via sociale media deelden mensen tips en leuke boeken-
filmpjes met elkaar. Daarnaast gebruikten wij voor de Bibliotheek 
de campagne om onze eigen online diensten te promoten.

Alternatieve dienstverlening

Dat klanten hier blij mee waren, werd duidelijk uit de vele 
reacties die we kregen op de nieuwsbrieven in maart en april:
• Goed dat jullie toch zoeken naar mogelijkheden in deze  

bijzondere tijd.
• Goed dat er andere opties worden geboden en gepresen-

teerd. 
• Ik lees over de mogelijkheden van de online bibliotheek. Ik 

leende eigenlijk alleen maar fysieke boeken, maar ik zie nu 
opeens zoveel meer mogelijkheden. 

• Deze nieuwsbrief is informatie en het toont betrokkenheid.

ThuisBieb

Op 6 april opende de Nationale Bibliotheek (KB) de ThuisBieb, net 
als de VakantieBieb een landelijke dienst voor leden én niet leden. 
Via de ThuisBieb-app waren 100 e-books beschikbaar, zowel voor 
jeugd als voor volwassenen en voor elk wat wils: van spanning tot 
chicklit en van literatuur tot informatief. Naast de ThuisBieb waren 
ook in de LuisterBieb-app 100 extra titels toegevoegd die beschik-
baar waren voor niet-leden.
Dat de online diensten in een behoefte voorzagen, was duidelijk: 
het aantal bezoekers van de online Bibliotheek is tijdens de eerste 
lockdown meer dan verdrievoudigd en het aantal uitleningen is 
ruimschoots verdubbeld. 

AfhaalBieb

Op 8 april startten we de AfhaalBieb, een service voor al onze 
leden. Tijdens de eerste lockdown was er geen vervoersdienst, 
daarom konden klanten alleen boeken reserveren die in hun eigen 
vestiging aanwezig waren. Via de website konden mensen een 
lijstje invullen met gewenste titels. De medewerkers in de 
Bibliotheek zochten de boeken bij elkaar, zetten ze op de pas en 
belden de mensen om door te geven dat hun boeken klaar 
stonden. De boeken werden bij de voordeur klaargezet, afhalen 
ging contactloos. 
Voor wie niet handig is met de computer, boden we telefonisch 
hulp. Er was dagelijks een telefonisch spreekuur voor de Afhaal-
Bieb, hulp bij de online diensten en andere vragen. 

De AfhaalBieb werd in korte tijd een groot succes. Veel mensen 
waren blij dat ze naast e-books en luisterboeken nu ook weer 
‘gewone’ boeken konden lenen. Een moeder reageert enthousiast: 
‘Mijn dochter zit in groep 3 en maakt grote vorderingen met lezen. 
Dan heb je vaak nieuwe boekjes nodig. Zó handig dat we op deze 
manier toch aan boekjes kunnen komen’.  

 
 

 



We zijn weer open

Op 25 mei ging de Bibliotheek weer beperkt open. 
Voorafgaand aan de opening is er veel werk verzet om de 
vestigingen coronaproef te krijgen: kuchschermen moesten 
worden geplaatst, looproutes uitgezet, hygiënemaatregelen 
getroffen, posters opgehangen met alle maatregelen.
Aanvankelijk kon de Bibliotheek alleen open voor het lenen en 
terugbrengen van boeken. Met een vrolijke campagne lieten we 
onze klanten weten dat we blij waren weer open te kunnen. 
Een maand later, vanaf 22 juni, konden de bibliotheken weer 
ruimer open en mochten bezoekers weer aan de leestafel zitten, 
gebruik maken van de computers en waren er weer één-op-één 
afspraken met bijvoorbeeld Taalmaatjes mogelijk. Het toilet en 
de koffiehoek bleven gesloten.
De Bibliotheek Loenen, gevestigd in ’t Kampje, is tot 7 juli 
gesloten geweest in verband met de verplichte sluiting van de 
verzorgingstehuizen.  
Tijdens de zomermaanden was er nog geen avondopening, vanaf 
31 augustus waren de openingstijden weer als normaal en waren 
de negen vestigingen totaal 338 uur per week geopend.

Aangescherpte maatregelen

Begin oktober wordt het mondkapje dringend aangeraden en 
er komt een registratieplicht voor alle openbare gebouwen. De 
horeca was al langer verplicht gasten te registreren, nu wordt 
dat ook verplicht in Bibliotheken. Op alle lees- en computertafels 
komen meldingen hierover te staan en liggen formuliertjes om in 
te vullen. 
Op 14 oktober moeten veel instellingen de deuren weer tijdelijk 
sluiten. De Bibliotheken mogen dit keer open blijven. Veel  
mensen zijn daar blij mee. Op de nieuwsbrief die wij versturen, 
met het bericht dat we open blijven, komen veel reacties:
• Blij voor iedereen! Lezen duwt je veilig door moeilijke tijden.
• Blij dat de bibliotheek open blijft. En de informatie is helder 

en duidelijk. 
• Ik vind het leuk dat de bieb open kan blijven, goed dat jullie 

daarover zo’n enthousiast bericht sturen. 
• Dit activeert de mensen, zodat ze zeker weten dat zij welkom 

zijn in de bibliotheek. 
• Blij omdat de bieb open blijft en duidelijke omschrijving van 

de richtlijnen die we moeten volgen. 
• Goed te lezen dat de bieb openblijft! Erg belangrijk voor  

ontwikkeling en contacten. Hoera!
• Duidelijk over de mogelijkheden die er nog zijn in de  

bibliotheek en de beperkingen. Kritische noot: toiletgebruik 
moet -in geval van nood- wel mogelijk zijn.

• Fijn dat de bibliotheek open is. De corona-richtlijnen zijn 
duidelijk, dat geeft een veilig gevoel om rond te lopen in de 
bieb. 

Sluiting lockdown november/december 

In november is het dan toch weer zover, na een zomer met een 
redelijk normale dienstverlening moesten op 5 november alle 
bibliotheken voor twee weken hun deuren sluiten, en daarna 
opnieuw op 15 december, nu voor langere periode. 
De AfhaalBieb stond al klaar, binnen twee dagen konden de 
klanten hun gereserveerde boeken afhalen en voor mensen die 
niet zelf naar de Bibliotheek kunnen komen, was er de 
Bibliotheek aan huis-dienst. 
Ook dit keer hebben we vol ingezet op de promotie van onze 
online diensten. Via website, facebook, nieuwsbrieven er service-
mails brachten we ons brede aanbod extra onder de aandacht. 
Speciaal voor kinderen: de digitale prentenboeken en voor-
leesfilmpjes, websites om te oefenen voor alle schoolvakken en 
karaoke-lezen. 
Voor alle leeftijden: de e-books, luisterboeken en hoorcolleges, 
digitale kranten en tijdschriften, de digitale bronnen waaronder 
oefenen voor theorie rij-examen en de gratis online trainingen 
van GoodHabitz (met cursussen van Gezond eten en Sport en 
beweging tot workshops over Beter thuiswerken, gebruik van de 
iPad).

 

 



Maatschappelijk educatieve Bibliotheek

In 2018 is de Bibliotheek gestart met een omvorming: van de 
klassieke uitleenbibliotheek naar een brede maatschappelijk edu-
catieve bibliotheek-organisatie waar iedereen zich kan ontwikke-
len en die mensen verbindt met kennis en informatie. 
Want kennis en informatie vinden we allang niet meer alleen in 
boeken. De digitale wereld wordt steeds belangrijker. De Bi-
bliotheek speelt daarop in. Ons doel daarbij is om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van onze inwoners. Naast het uitlenen van 
boeken, helpen we inwoners onder meer digitaal vaardiger te 
worden met onze computercursussen en -spreekuren, we wijzen 
mensen de weg als ze hulp nodig hebben bij het invullen van 
hun belastingaangifte of we helpen kinderen met een leesachter-
stand, via school of via Taalvisite.

Dit betekent een verandering van de klassieke functies en teams 
naar functies en teams die passen in een moderne organisatie. 
In 2019 zijn er drie teams gevormd die zich bezig houden met:
• basisvaardigheden taal en digitaal voor volwassenen
• lezen en mediawijsheid voor de jeugd
• persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen

Deze drie teams zetten, samen met onze samenwerkingspart-
ners, activiteiten en diensten op. Voor 2020 stonden al heel wat 
activiteiten op de kalender. Vanaf de eerste lockdown moesten 
deze direct worden stopgezet. Meteen zijn er een aantal me-
dewerkers gaan onderzoeken welke activiteiten online opgezet 
konden worden. 

Digitale hulp

Vrijwilligers van SCC en Seniorweb hebben een telefonische hul-
plijn in het leven geroepen. Deelnemers van de computercursus 
Klik&Tik oefenden thuis met de computer of tablet. Een vrijwilli-
ger belde de deelnemers wekelijks om vragen te beantwoorden 
en problemen te verhelpen. Behalve Klik&Tik heeft de Bibliotheek 
ook het programma Succes Digitaal aangeboden. Deze methode 
was bedoeld voor inwoners die wél al zelfstandig het internet op 
kunnen. De deelnemers kregen ter ondersteuning een papie-
ren (oefen)boekje en konden thuis zelfstandig aan de slag in de 
digitale leeromgeving.  Ook deze deelnemers werden wekelijks 
gebeld door een vrijwilliger die vragen kon beantwoorden en 
de deelnemer verder kon helpen. Een oudere inwoner, die met 
Succes Digitaal een cursus heeft gevolgd, vertelt: ‘Het gaat goed 
met de cursus, de boekjes zijn heel duidelijk, daar ga ik moeite-
loos doorheen. Mijn vragen kan ik telefonisch stellen bij de me-
dewerkers van de Bibliotheek. Ik krijg er echt meer zelfvertrou-
wen door en ik kan nu zelfs via facetime mee vergaderen met 
de vereniging van eigenaren. Elke week loop ik door de boekjes 
heen om te herhalen. Met een beetje hulp van de bibliotheek heb 
ik het mezelf helemaal eigen gemaakt.’

Taalhulp

Bij het bieden van taalhulp aan inwoners werkt de Bibliotheek 
nauw samen met Welzijn Stichtse Vecht en Tympaan-De Baat. De 
Bibliotheek is centraal aanmeldpunt.  Na aanmelding volgt een 
adviesgesprek met de taalinhoudelijk medewerker. Op basis van 
dat gesprek volgt een leeradvies en doorverwijzing naar aanbod.  
De Corona-maatregelen bleken een eyeopener. Ze lieten zien hoe 
belangrijk het is om de Nederlandse taal voldoende te spreken. 
Als niemand je kan helpen moet je voldoende zelfredzaam zijn 
en over een netwerk beschikken. We merkten ook hoe klein het 
netwerk van sommige anderstaligen is en hoe belangrijk het is 
als je af en toe gebeld wordt voor een Nederlands praatje.

De intakes voor de taalvragers werden zo snel mogelijk online 
opgepakt. Meestal via videobellen. 
Veel taalvragers willen graag hun spreekvaardigheid verbete-
ren. Zo hopen ze meer zelfvertrouwen te krijgen om Nederlands 
te praten. Soms gaat het alleen om het verbeteren van de uit-
spraak, maar meestal gaat het echt om Nederlands leren spre-
ken zodat ze zelfstandig een gesprek kunnen voeren. Een van de 
taalvragers zegt: ‘Ik kan nu meehelpen op de school van mijn 
kind.’
Een taalvrager is blij met de hulp: 
Ook de taalcoaching gebeurde grotendeels online.  

Een online taalcoach over haar groepje: ‘Online taalcoaching is 
een project dat uitblinkt in effectiviteit en eenvoud. In het ideale 
geval hoef je alleen maar te kletsen en te luisteren, op je bank, 
onder een dekentje, met een kopje thee. Mijn taalmaatjes zijn 
af en toe wel eenzaam en hebben het zwaar. Tijdens onze online 
bijeenkomsten konden ze af en toe hun hart luchten bij elkaar en 
bij mij. 
Door corona is het voor veel van mijn taalmaatjes lastig om bui-
ten hun werk Nederlands te praten en te oefenen. Ook al praat 
je Nederlands op je werk, daar praat je niet over je toekomst-
plannen, je familie, je zorgen, je haakwerk of je favoriete kring-
loopwinkel. 
We zijn zelfs doorgegaan met in het Nederlands videobellen ter-
wijl ze op familiebezoek waren in Polen en Spanje.  Al met al zijn 
ze flink vooruitgegaan met hun Nederlands.’ 

Een andere taalcoach heeft met zijn taalgroep in de zomer-
maanden bijeenkomsten gehad in een speeltuintje: ‘Het was een 
welkom weerzien, we hebben samen lekker bijgepraat. In de 
schaduw van de bomen, op gepaste afstand, was het gezellig en 
leerzaam. We proberen structuur in onze gesprekken te krijgen, 
zodat iedereen aan het woord komt.’ 

De webpagina Oefenen met Taal is direct in maart aangepast. Op 
deze pagina zijn links gezet naar websites om zelfstandig Neder-
lands te leren en te oefenen zoals Oefenen.nl. Oefenen.nl is een 
gratis online programma waar je zelfstandig kunt oefenen met 
taal, rekenen, internetten. 

Programma Basisvaardigheden taal en digitaal volwassenen

 
 
 



De Bibliotheek op school

Normaal gesproken gaat een leesconsulent in twee weken tijd 
soms wel 66 klassen langs om boekpresentaties te houden. 
Leesconsulent Annemarie vertelt: ‘Het is altijd een feestje om 
kinderen dan enthousiast te maken voor nieuwe, spannende en 
interessante boeken. Ik geniet van de momenten wanneer er 
gesprekken ontstaan over de boeken die de kinderen hebben 
gelezen. Het komt vaak voor dat ze mij ook boekentips geven.’
In coronatijd was het niet altijd mogelijk om veilig de scholen te 
bezoeken. Voor de zomervakantie wisselden de leesconsulenten 
de fysieke klassenbezoeken daarom af met filmpjes die ze van 
tevoren opnamen. Zo konden de boekpresentaties op een veilige 
manier toch doorgaan. Ook hadden ze individuele afspraken met 
de leescoördinator op verschillende scholen. Vanaf september 
hebben de leesconsulenten de meeste boekpresentaties weer in 
de klas gehouden. Tot de lockdown in november. 
Verder geven de leesconsulenten de leerkrachten praktische ad-
viezen over hoe kinderen aan het lezen te krijgen. Met een goede 
collectie boeken alleen ben je er niet. Je moet de kinderen verlei-
den door verschillende soorten boeken aan te bieden en vooral te 
praten over de boeken. Leesconsulenten zoeken daarvoor gericht 
boeken op maat. Want leesplezier, daar draait het om!  

Taalvisite 

Taalvisite is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die een taalach-
terstand hebben. Een vrijwilliger komt gedurende vijftien weken 
één uur per week op bezoek bij het gezin, leest dan voor, doet 
spelletjes, praat met het kind en betrekt ook de ouders hierbij. 
Ook Taalvisite is een activiteit die in coronatijd de nodige moei-
lijkheden oplevert. Door de coronamaatregelen zijn er minder 
visites gedaan dan normaal. Veel vrijwilligers die dit werk doen 
zijn op leeftijd en vinden het niet veilig om bij de gezinnen op 
bezoek te gaan Desondanks hebben we goede resultaten bereikt. 
Een aantal vrijwilligers hebben een goede manier gevonden om 
Taalvisite veilig te kunnen doen.

Een vrijwilliger vertelt: Wat was het leuk om voor te lezen voor 
dit meisje van 5 jaar oud, in een gezin met een migratie-achter-
grond. Mijn eerste voorleesavontuur was in het begin een beetje 
zoeken: wat is het niveau, hoe kan ik daar goed op aansluiten, 
wat vindt ze leuk, en vooral wat niet. Ook dat was van belang: 
de verhaaltjes mochten dus niet over prinsessen gaan. Maar Kik-
ker was altijd goed. 
Gaandeweg lukte het beter om de Taalvisite-uurtjes goed in te 
delen: eerst een praatje maken, dan voorlezen, daarna aanslui-

ten bij iets dat ze op school had gedaan en afsluiten met een 
spelletje. De moeder was ook erg betrokken en bijna steeds 
aanwezig, wat ook fijn was om het meisje af en toe een beetje 
bij te sturen. En we hebben gelachen met z’n drieën: om de 1 
april-grapjes, om de boze wolf die moest uitbuiken: ‘oh, net als 
mijn papa’. En toen ik bij het kwartetten vroeg wat je roept als 
je een kwartet hebt, zei ze: ‘dankjewel mama’ (want aan haar 
had ze de vierde kaart gevraagd). 
Met ZOOM voorlezen vond ik een stuk lastiger: een uur is lang 
voor zo’n kind. Huisbezoek werkt toch het beste. Bij de afsluiting 
kon ik het gezin gelukkig nog een keer bezoeken in de achter-
tuin. In al die weken heb ik er zelf ook heel veel van geleerd. En 
mijn voorleeskind was dolblij met haar diploma! 

Een andere vrijwilliger vertelt: ‘Ik was in februari net gestart 
met Taalvisite bij een jongetje van 8 jaar. Het klikte gelukkig, ik 
las voor, we deden spelletjes en kletsten gezellig wat. Ook met 
z’n moeder had ik fijn contact. Maar toen kwam de lockdown en 
konden we niet verder. Heel jammer, want het ventje genoot 
duidelijk van de Taalvisite. In september mochten we weer star-
ten. Ik vond dat best spannend, want hoe houd je anderhalve 
meter afstand van een kind. Met moeder heb ik goeie afspraken 
kunnen maken. Zij zit met haar zoontje aan de ene kant van de 
tafel en ik ga aan de andere kant van de tafel zitten, lees een 
boekje voor en we doen een paar spelletjes. Het gaat, maar het 
is wel een toestand hoor, die anderhalve meter’.

Bij drie van de gezinnen zijn de ouders zelf een taalcursus gaan 
doen. Een van de moeders, vluchteling uit Soedan, bezoekt met 
haar taalcoach van Vluchtelingenwerk de Bibliotheek:  
Tijdens het bezoek ontdekte ze dat er een computer staat waar 
ze op kan oefenen. Ze wil haar rijbewijs halen en kan hier haar 
theorie-examen voorbereiden.
 

Boekenpret 

Boekenpret is het project waarbij een aantal peuterspeelzalen in 
Stichtse Vecht een kist met allemaal dezelfde boeken krijgt. Het 
boek wordt voorgelezen op de peuterspeelzaal en de kinderen 
nemen het boek mee naar huis met de bedoeling dat de ouders 
thuis ook meer gaan voorlezen. Een leidster van peuteropvang 
Dribbel vertelt dat ze erg tevreden zijn met Boekenpret: ‘Ouders 
gebruiken het goed, niet alleen de ouders die normaal al veel 
voorlezen, maar ook de ouders die het nodig hebben. We horen 
ook altijd onmiddellijk of het boek thuis is voorgelezen: de kinde-
ren vertellen het hele verhaal dan woordelijk na.’
Normaal gesproken wisselen de kisten een paar keer per jaar. 
Tijdens de sluiting van de scholen was dit niet mogelijk, maar 
zodra de maatregelen het weer toestonden zijn de kisten door de 
zalen weer opgehaald. 

Programma Jeugd

 
 



Netwerkbijeenkomsten werkzoekenden 

Naast de netwerkbijeenkomsten Walk&Talk, hebben we in 2020 
deelgenomen aan een pilot van JobOn. Deze pilot is bedoeld om te 
onderzoeken of we dit aanbod in onze structurele dienst-
verlening kunnen opnemen. Door Corona hebben we slechts één 
JobOn-workhop kunnen organiseren. Deze is door de deelnemers 
zeer positief ontvangen. Ze gaven aan weer meer geïnspireerd te 
zijn en met meer zelfvertrouwen verder te gaan in hun zoektocht 
naar (ander) werk. 

 

Spreekuren en lezingen

Energieloket Duurzame Vecht, in Stichtse Vecht, heeft de eerste 
twee maanden nog een fysiek inloopspreekuur gehad in de 
Bibliotheek. Daarna hebben ze in samenspraak met de Bibliotheek 
een online spreekuur opgezet. Bij het energieloket kunnen 

inwoners terecht met vragen over energiebesparing en voor 
advies over isolatie, zonnepanelen of warmtepomp. 

De Bibliotheek neemt actief deel aan het project gestart ‘Lang-
durige zorg en ondersteuning’. In dit project werken verschillende 
organisaties en inwoners uit Maarssendorp samen.   
Dit richt zich op thuiswonende ouderen, die vanuit meerdere 
domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben. De 
ouderen zelf nemen in dit programma een centrale positie in en 
krijgen specifieke aandacht. 
Vanuit het thema ontmoeting, en de vraag van inwoners naar 
‘ontmoeting met diepgang’, wordt middels een pilot gekeken of 
het geven van lezingen aansluit bij de wensen en verlangens van 
ouderen in Maarssendorp als het gaat over ontmoeten. De eerste 
lezing stond gepland in de Bibliotheek Maarssendorp maar is door 
Corona nog niet doorgegaan.  
Het is de bedoeling dat inwoners een actieve bijdrage gaan 
leveren aan deze lezingen. Op deze wijze kunnen zij hun kennis 
delen met anderen. Het project krijgt daarom ook de werktitel 
‘Kennis-Delers’.  

Programma Persoonlijke ontwikkeling

Ondersteuning via de website

De KB heeft in 2020, in samenwerking met een aantal biblio-
theken, waaronder AVV, diverse webpagina’s ontwikkeld voor 
informatie en hulp over landelijke onderwerpen. De pagina’s zijn 
zo ontworpen dat iedere bibliotheek deze pagina simpel onder 
eigen naam op de eigen website kan plaatsen. Op de pagina’s is 
zowel algemene informatie te vinden, als doorlinks naar hulp bij 
de Bibliotheek of bij lokale en regionale samenwerkingspartners. 
Zo zijn er pagina’s gemaakt over Belastinghulp, de CoronaMelder 
en de Donorwet. Deze pagina’s werden ook in Google via 
Advertenties getoond. Advertenties gericht op de donorregistratie 
zijn voor AVV 25.760 keer getoond en hebben geleid tot 5.210 
bezoeken. 

Bibliotheekleden

Totaal waren er 17.525 leden in 2020: 5.658 volwassen leden, 
11.730 jeugdleden en 151 instellingen. 
‘Al jarenlang ben ik naar volle tevredenheid lid van de bibliotheek 
in Breukelen. Ben enorm blij dat we in ons eigen dorp een biblio-
theek hebben die goed te bereiken is. Mijn dochter en ik zijn zeer 
snelle lezers en zijn dan ook elke week in de bibliotheek te vin-
den om een nieuwe voorraad boeken te halen. We worden altijd 
vriendelijk begroet door de medewerkers en vrijwilligers van de 
bibliotheek, ze geven echt een gevoel van welkom te zijn. Wij 
maken veel gebruik van het reserveringssysteem, dit doen we ook 
vaak via de nieuwe aanwinstenmail die we elke maand ontvan-
gen. Op deze manier kunnen we altijd nieuwe boeken lezen. In de 
eerste corona-periode werden wij zelfs gebeld als er boeken voor 
ons klaar stonden, wat een service!! Wij zijn enorm blij met onze 
bibliotheek en hopen er nog jaren gebruik van te kunnen maken.’

MeedoenMeedoen,, participatie en blijvende inzetbaarheid participatie en blijvende inzetbaarheid

 



Organisatie

Organisatieontwikkeling

Onze organisatie is constant in beweging, we blijven ons ontwik-
kelen om onze rol als maatschappelijk educatieve Bibliotheek zo 
goed mogelijk in te vullen.
Wij zien een aantal grote ontwikkelingen op ons afkomen, zoals 
mogelijke of reeds aangekondigde bezuinigingen per 2022, jaren 
van niet of te weinig indexeren, vereiste nieuwe kennis en com-
petenties als medewerker van een maatschappelijk educatieve 
bibliotheek en samenwerkingen in het lokale en regionale net-
werk.

Waar de organisatie tot nu toe veel geïnvesteerd heeft in de 
omslag van boekenbieb naar brede maatschappelijk-educatieve 
bibliotheek, ontwikkeling van medewerkers en behouden van 
vestigingen vragen de ontwikkelingen tot een verdere omslag. 
De organisatie maakt een transformatie door om te komen naar 
een toekomstbestendige maatschappelijk-educatieve Bibliotheek 
met vernieuwing van dienstverlening in de kernen, als samen-
werkingspartner in het lokale veld en verbinder van mensen aan 
kennis en informatie. Deze transformatie vormen wij in 2021 
samen met onze stakeholders, partners, medewerkers en met 
input van inwoners.

Organisatie

Per 31 december 2020 waren er 32 medewerkers in dienst, in 
totaal 16,9 fte en waren er 213 vrijwilligers actief, totaal 18 fte. 

Naast het werk in de vestigingen zijn medewerkers werkzaam in 
de diverse programmateams rondom jeugd, basisvaardigheden 
en persoonlijke ontwikkeling. De projectleiders sociaal domein 
zijn actief in het lokale netwerk, met name op het gebied van 
basisvaardigheden; de leesconsulenten zijn een groot deel van 
hun uren aanwezig op de basisscholen en de onderwijsspecialist 
onderhoudt en initieert contacten met scholen en voorscholen. 
De medewerker PR-marketing onderhoudt de website en 
heeft diverse mailing-campagnes opgezet voor onder andere 
BoekStart-ouders en bijna 18-jarigen. De Vrijwilligerscoödinator 
begeleidt de vrijwilligers bij diverse projecten. Verder zijn er een 
medewerker Financiën en een management-assistent werkzaam 
bij de Bibliotheek. Het management team bestaat uit 2 mana-
gers en de directeur-bestuurder.

Vrijwilligers

Ook voor onze vrijwilligers was 2020 een jaar van nieuwe 
ervaringen en de nodige flexibiliteit. De werkzaamheden van de 
gastvrouwen en -heren veranderden van het een op het ander 
moment. Ineens moesten ze klanten op afstand helpen, boeken 
schoonmaken en in quarantaine zetten of boeken voor mensen 
uitzoeken en de tasjes klaarzetten voor de AfhaalBieb. Eerst nog 
zonder mondkapje, later mét. 
Zonder onze vrijwilligers hadden wij dit alles niet voor elkaar 
kunnen krijgen. 

Toen we na de eerste lockdown weer open mochten, gaven veel 
vrijwilligers aandat wel spannend te vinden Veel van onze vrijwil-
ligers zijn al wat ouder en vallen dus onder de kwetsbare groep 
en maakten zich zorgen om hun eigen gezondheid of die van hun 
partner. Dit heeft de meeste van hen er niet van weerhouden om 
het werk in de vestigingen toch weer op te pakken: Fijn om weer 
wat om handen te hebben, weer andere mensen te zien en weer 
wat zingeving te vinden. 

De vrijwilligers van de digitale activiteiten schakelden zelf al snel 
over naar hulpverlening op afstand en anders individueel op af-
spraak in de Bibliotheek zelf, wanneer dat mogelijk was. 
Ook het onderling overleg moest op andere manieren gebeuren; 
veel vrijwilligers hebben de eerste stap gezet in het digitaal ver-
gaderen. Voor de meesten erg spannend, maar allemaal hadden 
ze een gevoel van trots na afloop dat ze het gedaan hadden. 
Een jaar vol nieuwe dingen, onzekerheden en uitdagingen die ze 
samen met ons vol zijn aangegaan.

Colofon
Dit is een uitgave van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
www.bibliotheekavv.nl
www.facebook.com/BibliotheekAVV
In dit jaarverslag zijn uitspraken opgenomen van 
Bibliotheekgebruikers.
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