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Inleiding
Inmiddels houdt het coronavirus de wereld ruim 1,5 jaar bezig.  
De impact is groot op talloze vlakken. ‘Wat heeft 2020 ons 
gebracht?’ is een vraag die we onszelf stellen. De lockdowns  
legden de wereld stil. Twee keer heeft de bibliotheek haar deuren 
moeten sluiten. Het dwong ons om opnieuw na te denken over  
de toekomst. Een zoektocht naar een nieuwe balans, een andere 
manier van werken en een verschuiving naar online dienstverlening. 
Wat leidde tot creatieve en professionele oplossingen. Digitaal 
lezen (e-books) nam fors toe en ook de boekenafhaalservice bleek 
een schot in de roos. Er kwamen sympathieke acties op gang om 
inwoners een hart onder de riem te steken en in de kijker te blijven.

De komst van corona heeft de digitalisering van de samenleving 
versneld. Niet iedereen kan digitaal meekomen dus hielpen we hen 
online op weg. Nu we heropend zijn, staan we ook weer ‘offline’ voor 
inwoners klaar. We ervaren 2020 vooral als een uitdagend jaar vol 
innovaties waar we ons goed doorheen geslagen hebben. We zullen 
opnieuw bepalen en peilen: hoe kunnen we onze klant vanaf 2021 
optimaal bedienen? Hoe bereiken we alle inwoners van Nissewaard? 
De klant krijgt komende tijd extra focus. Kortom: 2020 bracht stilstand 
en vooruitgang tegelijk.

In 2020 ontving 
Bibliotheek de Boekenberg

115.000  
bezoekers
(206.000 in 2019)

      en waren er...

  19.185   
   leden
          (17.901 in 2019)

Hart van boeken

Uitgelicht 69% geeft aan tevreden te zijn over de 
dienstverlening in de bibliotheek, in de periode dat de 
bibliotheek heropend was.

Bron: Deepdive onderzoek door Biebpanel, augustus 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=99F9ZKQ8Gcs


Programmering 
De pandemie dwong ons om de fysieke programmering 
om te buigen naar digitale varianten of om alternatieven 
te bedenken. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk
programmaonderdelen online aan te bieden zodat
geplande activiteiten en evenementen alsnog konden
plaatsvinden. We ontwikkelden een aangepast en 
gevarieerd programma voor een breed publiek.
Samen met onze partners stimuleerden we persoonlijke
ontwikkeling, ontspanning én ontmoeting.

—
69  geeft aan tevreden te zijn 
over de dienstverlening in de 
bibliotheek, in de periode dat de 
bibliotheek heropend was.
—
Bron: Deepdive onderzoek door Biebpanel, augustus 2020
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Leesbevordering
De doorgaande leeslijn is een solide basis 
gebleken met een continu leesbevorderend online 
aanbod voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Denk aan 
online voorlezen en peuterdans (2 t/m 4 jaar). Of 
de digitale VoorleesExpress, een initiatief voor 
gezinnen waar voorlezen niet vanzelfsprekend is 
en helpt om taalachterstanden te verkleinen. Voor 
het eerst boden we deze diensten online aan. De 
leesconsulenten organiseerden de Summer School 
met (live) kinderactiviteiten, films en workshops. 

En natuurlijk stond Dokter Leesplezier online klaar om 
kinderen te helpen ontdekken: wat vind ik leuk om te 
lezen en hoe vind ik het juiste boek (het persoonlijke 
leesprofiel). Met onze partner Bibendo werkten we 
aan een bijpassende app waarmee kinderen in 2021 
zelfstandig via een device geschikte boeken kunnen 
uitzoeken. 

De Bibliotheek op school 
Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheek 
de Boekenberg, Gemeente Nissewaard en 
basisscholen structureel samen aan taalontwikkeling, 
leesbevordering, leesplezier en digitale geletterdheid 
van kinderen. Onze leesconsulenten coördineren de 
Bibliotheek op school, verzorgen uiteenlopende lessen 
in de klas en spelen vraaggericht in op wensen van de 
school. 

Tijdens de lockdowns heeft het team Jeugd & Educatie 
de dienstverlening aangepast en is er nauw contact 
met de scholen geweest om hen waar mogelijk te 
ondersteunen. Zo hielden leerlingen toegang tot 
materialen en werden leerkrachten ondersteund 
met online lesmateriaal rondom leesbevordering 
en digitale geletterdheid. Verder werden online 
deskundigheidsbevorderende activiteiten voor 
leerkrachten aangeboden. —

Op 29 vestigingen in 
Nissewaard is een 
Bibliotheek op School 
gevestigd 
—
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Samenwerken
De bibliotheek werkt samen met tal van partners. 
Op lokaal en regionaal niveau, binnen en buiten de 
bibliotheeksector. We slaan de handen ineen om 
een actieve maatschappelijke bijdrage te leveren 
aan alle inwoners van Nissewaard.

Team Jeugd & Educatie
Met de gedachte ‘alleen ga je sneller maar samen kom 
je verder’ is eind 2020 het Team Jeugd & Educatie 
van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek 
de Boekenberg officieel samengevoegd. Een groter 
werkgebied, gezamenlijk projecten oppakken, ruimte voor 
specialisatie van teamleden maken dat we efficiënter, 
slagvaardiger en professioneler kunnen werken. 

Milieu Huis
Het Milieu Huis is een Natuur- en Milieu Educatief 
Centrum van Nissewaard dat de inwoners informeert 
en inspireert rondom een duurzame wereld. In 2020 
hebben het Milieu Huis en Bibliotheek de Boekenberg 
afgesproken om de samenwerking te intensiveren.  
De eerste activiteit waarbij gezamenlijk werd 
opgetrokken was een online lezing met schrijver  
Dennis Storm die aan de hand van zijn boeken  
en levensstijl vertelde over zijn visie op minimalisme  
en duurzaamheid. Ook werkten we samen aan de 
eerste literaire wandeling door Nissewaard.

Audiovisuele tour door  
De Boekenberg
We lanceerden in samenwerking met Bibendo en 
Gemeente Nissewaard een audiovisuele tour waarbij je 
via een app een digitale rondleiding kunt volgen door 
ons unieke pand en architect Winy Maas je meeneemt 
in het totaalconcept.

BEZOEK WEBSITE  >>

Samenwerken
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Informatiepunt 
Digitale Overheid 
(IDO)
Inwoners moeten steeds meer overheidszaken online 
regelen zoals het aanvragen van zorgtoeslag of een 
afspraak maken bij de gemeente. Het belang om digitaal 
mee te komen wordt groter. Dit is niet voor iedereen 
eenvoudig. Speciaal voor deze groep mensen zet 
Bibliotheek de Boekenberg zich in. Mensen met vragen 
over de digitale overheid kunnen sinds het najaar 
2020 terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid, 
gevestigd op de eerste verdieping van De Boekenberg 
op het Leer Meer Plein. Het vaste spreekuur werd 
door de sluitingen tijdelijk een telefonisch spreekuur. 
De bibliotheek lost de kwesties niet op maar helpt 
inwoners bij het zelf vinden van een oplossing. Er 
kan doorverwezen worden naar partners (zoals het 
UWV of de Belastingdienst), een computercursus in 
de bibliotheek, maar vaak kan er ook een oplossing 
gevonden worden door samen rustig een brief, folder of 
website door te nemen. De landelijke IDO-campagne om 
inwoners met vragen naar de bibliotheek te verwijzen, is 
uitgesteld tot de zomer van 2021. Dan zullen we ook de 
lokale campagne starten. 

19  
Samenwerkingspartners

  137 
Trainingen 115 online en 22 fysiek

220
deelnemers bij de fysieke 

trainingen 

Vrijwilligers Academie Nissewaard
De Vrijwilligers Academie Nissewaard (VAN) is een 
fysiek en online kenniscentrum voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties in Nissewaard waar men terecht 
kan voor vragen en trainingen rondom vrijwilligerswerk. 
De VAN is opgericht (2018) door Bibliotheek de 
Boekenberg, Gemeente Nissewaard en Stichting Welzijn 
Ouderen. Het fysieke spreekuur vindt plaats in De 
Boekenberg. 

Ook dit aanbod raakte in een digitale stroomversnelling. 
Er werden meer online trainingen georganiseerd  
dan ooit te voren. Daarin werd samengewerkt met 
landelijke en lokale (vrijwilligers)organisaties.
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DigiTaalhuis 
Het DigiTaalhuis Nissewaard vierde in 2020 haar 5-jarig 
jubileum. Hieraan werd in weekblad Groot Nissewaard 
een pagina gewijd met een taalwedstrijd. Wanneer 
mogelijk vindt alsnog de feestelijke viering plaats! Het 
doel van het DigiTaalhuis is: samen met taalorganisaties 
in de gemeente Nissewaard laaggeletterdheid verlagen, 
participatie en zelfredzaamheid stimuleren door middel 
van aanbod gericht op de basisvaardigheden. Ook 
digitale vaardigheden zijn steeds belangrijker om goed 
mee te kunnen komen in de maatschappij. Vooral 
de samenwerking van de netwerkpartners en de 
maatschappelijke waarde maken het DigiTaalhuis uniek. 
Het DigiTaalhuis is in de afgelopen jaren flink gegroeid 
en heeft zich gericht op doelen als naamsbekendheid 
en zichtbaarheid vergroten, de meerwaarde uitdragen, 
het borgen van het netwerk en de financiële situatie. 
In 2020 zijn veel activiteiten omgezet naar online 
initiatieven. 

BEZOEK WEBSITE  >>

Het aanbod van Bibliotheek de Boekenberg binnen 
het DigiTaalhuis bestaat uit de Taalhuisbalie, de 
taalvrijwilligers en de Taalhuiscollectie. De hulp van 
vrijwilligers is erg belangrijk. Begin 2020 reikten we 
samen met Humanitas het diploma Taal & Geld uit 
aan een nieuwe groep vrijwilligers. Zij zijn in staat om 
minder taalvaardige volwassenen te begeleiden met 
thema’s gericht op financiële zaken. 
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Collectie
Ondanks de sluitingen hebben we er alles aan gedaan 
om onze leden toegang te geven tot onze uitgebreide 
collectie. Vrijwel direct zijn we gestart met een 
boekenafhaalservice. Minder mobiele leden konden 
we blijven bedienen met een boekenbezorgdienst. Hier 
is goed gebruik van gemaakt. Rondom de collectie 
vonden mooie activiteiten plaats zoals Ontmoet 
Schrijvers Online, een succesvol online evenement 
om in contact te komen met je favoriete schrijver. En 
de literaire wandeling door Nissewaard met muzikale 
en literaire tussenstops. De (f)luisterboot bleef 
onverminderd populair.

—
Het meest uitgeleende  
genre boeken was  
Spanning & Thrillers.
—

Ondanks deze inspanningen bleef het aantal uitlenin-
gen van fysieke boeken achter op vorig jaar. Het aantal 
uitgeleende e-books steeg licht.

82.599
aantal uitleenbare items

158.818
aantal uitleningen 

14.973
e-books
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Horeca en verhuur
Café Zinnig is in 2020 grotendeels gesloten geweest, 
ook de verhuurbare ruimtes konden minimaal worden 
gebruikt. Ondanks de sluitingen heeft deze afdeling 
niet stilgezeten: de personele overcapaciteit hebben 
we ingezet bij de boekenafhaalservice, er is een 
professionele streamingsdienst opgetuigd en Café 
Zinnig is een ANWB-gastvrij-punt geworden voor 
fietsers.

Duurzaam Gastvrij
We zijn in 2020 het traject gestart om een nog 
duurzame bibliotheek te worden en een Duurzaam 
Gastvrij certificaat te ontvangen. Dit is het hoogst 
haalbare keurmerk in de hospitality sector en wordt 
onderschreven door Green Key. Daartoe heeft de 
interne projectgroep de duurzaamheid binnen de 
organisatie onder de loep genomen om aan de strenge 
voorwaarden te kunnen voldoen. In het voorjaar 2021 
hebben we het certificaat in ontvangst genomen.

Organiseer een livestream
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Online zichtbaarheid
Als gevolg van de lockdowns waren we online steeds 
beter zichtbaar. Met behulp van livestreams hadden we 
soms een veel groter bereik dan dat we fysiek in De 
Boekenberg konden bewerkstelligen. Bovendien kon 
men vanuit huis de app voor onze audiovisuele tour 
downloaden voor een kijkje door ons pand. We hebben 
onze social media inspanningen opgeschroefd om in 
contact te blijven met onze klanten. In de branche is 
dit niet onopgemerkt gebleven. We ontvingen tal van 
reacties en verzoeken voor interviews en deelname aan 
denktanks.

  10.656+ abonnees

  1.310+ volgers

   2.780+ volgers

49.770 
unieke websitebezoeken in 
2020, 10.000 meer dan 2019

—
#leesjedoordelockdown
—
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Personeel en 
organisatie
Eind december 2020 waren er in totaal 38 
medewerkers in dienst van De Boekenberg, dit 
is inclusief tijdelijke krachten. Er is ook in 2020 
geïnvesteerd in verbinding met het team. Extra nodig 
in onzekere tijden waarin thuiswerken en op afstand 
vergaderen de norm werd. Verbinding maakten we door 
online personeelsbijeenkomsten, aardige attenties per 
post, een online theatershow voor de sector om de 
verbinding met elkaar te houden.

Ook werd geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering 
onder personeel en vrijwilligers. Zo konden zij sinds 
de lockdown kiezen uit meer dan 160 online trainingen 
van GoodHabitz en Soofos om te blijven werken aan 
persoonlijke groei. Daar hield het niet op, want ook 
de cursussen Duurzame Inzetbaarheid Frontoffice, 
Training Publieksdiensten, Social Media, Digital 
Marketing Course werden met een goed gevolg 
afgesloten. Samen met ProBiblio is daarnaast het 
Customer Journey Traject - om als organisatie meer 
inzicht te krijgen in klantgroepen - afgesloten.

—
38 medewerkers en  
173 vrijwilligers
— 

Gratis basisabonnement

gratis basis abonnement 
voor iedereen
De bibliotheek is niet meer enkel de plek om boeken  
te lenen. De bibliotheek wil de participatie en 
zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners helpen 
vergroten. Dat doen we met onze uitgebreide collectie, 
programmering en dienstverlening. De lockdown 
heeft deze maatschappelijke rol extra benadrukt. 
Hoewel velen het nut van de bibliotheek inzien, is niet 
iedereen lid. En is de bibliotheek mede afhankelijk van 
subsidies. We streven ernaar de bibliotheek in de nabije 
toekomst nog toegankelijker te maken met een gratis 
basisabonnement voor iedereen. 

Hiermee maakten we een start door de doelgroep  
18 t/m 30 jaar een gratis abonnement aan te bieden.  
In 2020 zijn we bezig geweest met de uitbreiding 
van een nieuwe doelgroep, met als uiteindelijke 
toekomstdoel: een gratis basisabonnement voor  
iedere inwoner van Nissewaard.

Afsluiting
We zullen opnieuw bepalen en peilen: waarmee  
kunnen we onze klant vanaf 2021 optimaal bedienen? 
We streven ernaar om de toegankelijkheid te vergroten 
met nieuwe abonnementsvormen, passend bij de  
toekomst. Het jaar 2020 heeft onze klantgerichtheid  
een nieuwe dimensie gegeven, een nieuwe situatie met 
een andere intensiteit. Dit alles maakt onze klantfocus 
sterker dan ooit. Deze lijn zetten wij voort!

Colofon

Tekst en redactie:  
Bibliotheek de Boekenberg

Beeld en vormgeving:  
Bibliotheek de Boekenberg

Tot en met Ontwerpen

Spijkenisse, juni 2020

BEZOEK WEBSITE DE BOEKENBERG  >>

Instagram Linkedin YouTubeFacebook
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