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Introductie
Bibliotheek de Boekenberg presenteert met 
genoegen het jaarverslag van 2019. Een jaar 
waarop we met trots terugkijken en waarvan we de 
cijfers, gebeurtenissen en vernieuwingen hieronder 
opsommen. 

De tijd dat de bibliotheek enkel bezocht werd om 
boeken te lenen, ligt achter ons. Vandaag de dag is de 
bibliotheek een toegankelijke plek waar alle inwoners 
van Nissewaard en omstreken kunnen ontdekken, 
ontwikkelen, ontmoeten en ontspannen. Van een 
goede kop koffie halen tot deelnemen aan een taal- of 
computercursus om zelfredzamer te worden. Naar 
de film gaan of je belastingzaken regelen. Vraag en 
aanbod komen samen op een laagdrempeligere manier. 
Bibliotheek de Boekenberg stimuleert, faciliteert en 
innoveert. En is voor iedereen. Het bewijs hiervan is 
het streven om in 2024 het basislidmaatschap volledig 
gratis aan te bieden. Voor een nog laagdrempeliger 
toegang tot de dienstverlening. Recent is daartoe een 
eerste stap gezet met het introduceren van het gratis 
lidmaatschap tot 30 jaar.

Dit alles draagt bij aan de brede maatschappelijke 
bibliotheek die we willen zijn voor de inwoners van 
Nissewaard. Samenwerken is en blijft het devies. 
Lokaal en regionaal, binnen de sector en daarbuiten.

In 2019 ontving 
Bibliotheek de Boekenberg

206.000 
bezoekers
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Leesbevordering
Leesbevordering staat hoog op de agenda van 
Bibliotheek de Boekenberg. Een goede lees- en 
taalontwikkeling op jonge leeftijd heeft effect op de 
rest van het leven.

BoekStart

BoekStart nodigt in samenwerking met de gemeente 
Nissewaard en het CJG ouders van jonge kinderen 
uit om de bibliotheek en de BoekStart-collectie te 
ontdekken in Bibliotheek de Boekenberg. Iedere 
ouder van een pasgeboren baby kan een oranje 
BoekStartkoffertje ophalen en krijgt op dat moment een 
gratis jeugdabonnement zodat het voorlezen van jongs 
af aan gestimuleerd kan worden. 

—
In totaal telde Bibliotheek de 
Boekenberg in januari 2019  
1197 BoekStartleden. In een jaar 
tijd zijn er 360 nieuwe leden 
bijgekomen.
—
Daarnaast werkt Bibliotheek de Boekenberg samen 
met kinderdagopvanglocaties. Naast een collectie 
boeken speciaal samengesteld voor de doelgroep 
worden pedagogisch medewerkers getraind tot 
voorleescoördinator en maken we samen een 
voorlees- en activiteitenplan, zodat leesbevorderende 
activiteiten geborgd worden.
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VoorleesExpress Voorne-Putten

In 2019 werd de VoorleesExpress Voorne-Putten 
succesvol voortgezet. Speciaal opgeleide vrijwilligers 
brachten 20 weken lang een bezoek aan gezinnen om 
voor te lezen. Met als doel om de taalachterstand te 
verkleinen, laaggeletterdheid bij kinderen van 2-8 jaar te 
voorkomen en kinderen gelijke kansen te bieden in het 
onderwijs. 

De Bibliotheek op school 

Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheek 
de Boekenberg en basisscholen structureel samen 
aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier 
en mediawijsheid van kinderen. In 2019 groeide de 
Bibliotheek op school in Nissewaard verder en zijn er in 
totaal 23 scholen aangesloten. Leesconsulenten hebben 
een uitvoerende en coördinerende rol vanuit de bibliotheek 
binnen de basisschool. Ze begeleiden de bibliotheek in de 
school, geven leesbevorderingslessen in de klas en stellen 
samen met de leescoördinatoren een lees- en mediaplan 
op waardoor een aanbod op maat ontstaat. Daarnaast 
verzorgden zij in 2019 verschillende trainingen voor 
onderwijsprofessionals. Team Educatie van Bibliotheek de 
Boekenberg werkt intensief samen met Bibliotheek Zuid-
Hollandse Delta aan leesbevordering en mediawijsheid 
voor de doelgroep 0-14 jaar. 

300  
schoolbezoeken

  23 
Bibliotheek op School-locaties  

in Nissewaard

11
leesconsulenten werkzaam 

op Voorne PuttenBEZOEK WEBSITE  >>
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Doorgaande leeslijn

BoekStart, BoekStart in de kinderopvang, de 
VoorleesExpress en de Bibliotheek op School liggen in 
elkaars verlengde, versterken elkaar en maken deel uit 
van de doorgaande leeslijn. 

—
De bibliotheek neemt niet alleen 
haar verantwoordelijkheid in 
de taalontwikkeling van jonge 
kinderen, zij ziet ook een rol 
om jeugd en hun ouders te 
ondersteunen in hun algemene 
ontwikkeling. 
—
De taalprogramma’s zijn dan ook meer dan taal 
alleen. Ouders wordt geleerd hoe zij hun kind 
moeten stimuleren, ondersteunen en begeleiden 
bij de taalontwikkeling en het (voor)lezen. Naast 
taalontwikkeling wordt met verschillende programma’s 
rond bepaalde thema’s de eigen kracht en 
zelfredzaamheid van zowel kind als ouder vergroot. 
Het helpt hen in een vroeg stadium zelfstandig in de 
maatschappij te functioneren.
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Leesbevorderende activiteiten

De wekelijkse programmering met voorlezen in de 
hoofdrol voorziet hierin. Daarnaast gebeurde er in 2019 
nog meer. Zoals de Nationale Voorleesdagen voor de 
allerkleinsten en de voorleeswedstrijd Read2Me voor 
brugklassers uit het voortgezet onderwijs.
Trots zijn we dat stichting CPNB De Boekenberg 
uitkoos om de prijzen van de Nederlandse Kinderjury uit 
te reiken. De Boekenberg kon laten zien dat zij alles in 
huis heeft om zo’n evenement te faciliteren. Dit zagen 
we terug in veel positieve PR (landelijke media RTL 
Boulevard, Jeugdjournaal, dag- en weekbladen). Verder 
stonden tijdens de Kinderboekenweek in oktober allerlei 
activiteiten in het teken van kinderboeken. 
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Vrijwilligers Academie 
Nissewaard
De Vrijwilligers Academie Nissewaard is een 
fysiek en online kenniscentrum voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties in Nissewaard. Een initiatief dat 
in 2018 is opgericht door Bibliotheek de Boekenberg, 
de Gemeente Nissewaard en SWO. Inmiddels zijn er in 
totaal 16 samenwerkingspartners, waaronder Pameijer 
en MEE. 

—
In 2019 zijn er vanuit de VAN 
75 trainingen, workshops en 
lezingen gegeven die totaal 
door 475 deelnemers zijn 
bezocht. 
—

Vrijwilligers uit Nissewaard 
gaven het trainingsaanbod van 

de vrijwilligersacademie een 

8
BEZOEK WEBSITE  >>
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DigiTaalhuis 

Het DigiTaalhuis is in 2015 opgezet door Bibliotheek de 
Boekenberg en lokale partners. Gezamenlijk hebben zij 
als doel om volwassenen uit Nissewaard te helpen met 
de Nederlandse taal en met digitale vaardigheden. Dit 
door middel van cursussen, evenementen, spreekuren 
of doorverwijzingen naar andere instellingen. Het 
DigiTaalhuis organiseerde in 2019 verschillende nieuwe 
activiteiten en lanceerde onder andere de nieuwe 
website: nissewaardleert.nl

Door een verbeterde zichtbaarheid is het fysieke 
informatiepunt in De Boekenberg nog toegankelijker 
geworden. 

—
In totaal namen meer dan  
750 personen deel aan de 
activiteiten van het DigiTaalhuis
—
Taalvrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het 
DigiTaalhuis en daarom organiseerden we in 2019 een 
eerste bijeenkomst voor alle taalvrijwilligers van Nis-
sewaard, geopend door wethouder Struijk. In 2020 viert 
het DigiTaalhuis haar eerste lustrum.

Taalcafé DigiCafé

BEZOEK WEBSITE  >>
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Bibliotheek de 
Boekenberg voor 
iedereen!
Om de brede maatschappelijke bibliotheek te zijn 
waar iedereen zich thuis voelt, is het doel om de 
basisdienstverlening gratis aan te bieden. Meer gemak 
en geen financiële drempels voor onze dienstverlening 
voor het realiseren van meer bereik. Om de eerste stap 
hierin te zetten, heeft Bibliotheek de Boekenberg een jaar 
geleden het gratis basisabonnement voor 18-30 jarigen 
ingevoerd. Dit is positief en stimulerend ontvangen door 
de doelgroep en de omgeving. En dit is terug te zien in 
de cijfers; na de invoering is het aantal leden met 18% 
toegenomen tot bijna 18.000 leden. Het ledenaantal in 
de leeftijdscategorie 18-30 jaar is met 1.839 leden ruim 
verdubbeld, 40% daarvan zijn nieuwe leden.

Totaal aantal leden: 

17.901
Stijging aantal leden: 

2.093

—
In 2019 maakten maar liefst 1311 
mensen gebruik van de gratis 
ledenpas, de pas waarmee 
men gratis gebruik kan maken 
van de faciliteiten van De 
Boekenberg
—
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Programmering 

Dit jaar programmeerden we 900 activiteiten. Aan deze 
lezingen, spreekuren, workshops en events namen 
ruim 15.000 mensen deel. We danken dit hoge aantal 
deelnemers aan het laagdrempelige karakter van de 
programmering. 
En we blijven het aanbod vernieuwen. In 2019 werden 
er verschillende activiteiten op het gebied van 21st 

century skills georganiseerd. Ook stonden ontmoeting 
en persoonlijke ontwikkeling centraal. We boden een 
nieuwe succesvolle collegereeks aan in het kader 
van een leven lang leren. Tevens werd er een nieuwe 
peuterprogrammering ontwikkeld. Het biebpanel 
beoordeelde de programmering in 2019 gemiddeld met 
cijfer 8. 

900 
activiteiten

15.000 
deelnemers

Coderdojo
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Samenwerken

Met Bibliotheek de Boekenberg gevestigd in het 
hart van de stad, zijn mooie samenwerkingen met 
lokale partijen ontstaan. Een greep uit de reeks 
initiatieven die samen met partners tot stand zijn 
gekomen: 

Met het evenement HorizonTaal bood stadsdichter 
Kevin Mack met artiest Bizzy Blaze een podium aan 
nieuw en gevestigd dicht-, poëzie- en taaltalent.  
Kevin schreef eerder voor het afscheid van 
burgemeester Salet een bijzonder gedicht over de 
Boekenberg. Eén regel hieruit werd op de gevel van De 
Boekenberg geplaatst. Tijdens HorizonTaal werd deze 
regel feestelijk onthuld.

Het evenement ‘Zing Nederlands met me’ werd 
in samenwerking met Centrum voor de Kunsten 

georganiseerd met als doel laaggeletterden op een 
laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met 
de Nederlandse taal.

Ieder jaar neemt De Boekenberg deel aan lokale externe 
evenementen zoals het jaarlijkse Vliegerfestival, Talent 
op Straat en het Spijkenisse Festival.

De Startersdag voor startende ondernemers 
georganiseerd door de gemeentes uit de regio 
samen met Interpolis en de Rabobank vond plaats in 
Bibliotheek de Boekenberg.

Tijdens de Week van de Opvoeding stond de 
programmering in De Boekenberg in het teken van 

opvoeden en ouderschap. Het programma kwam tot stand 
met verschillende partners uit het sociaal domein.

Lokale partijen die ons een warm hart toewensen en onze 
rol in de samenleving gestimuleerd hebben in 2019 middels 
sponsoring zijn; Lions Club, Rabobank Zuid-Hollandse 
Eilanden, Wereldwinkel Zuidland.

Eind 2019 zijn er vanuit het DigiTaalhuis twee nieuwe 
netwerken ontstaan; Taal & Geld en het Digitale 
netwerk. Begin 2020 hebben de eerste bijeenkomsten 
plaatsgevonden en zijn de eerste trainingen gevolgd. 

Jaarlijks wordt de Week van de Alfabetisering 
georganiseerd. Ook in 2019 is er samen met meer dan 10 
partners een mooi programma samengesteld. De activiteiten 
vonden plaats op verschillende locaties in de stad. 

De Startersdag
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Collectie

Onze totale collectie boeken, e-books en andere media 
bestond eind 2019 uit bijna 77.000 items. In totaal 
vonden er afgelopen jaar 291.469 uitleningen plaats.
Rondom collectie werden verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals de workshop ‘Spannende verhalen 
schrijven’ door schrijfster Margje Woodrow. En de 
50+ workshop ‘Het maken van verhalen’ door Elske 
Lonkhuyzen. 2019 was tevens het jaar van Rembrandt; 
dat zagen we zowel terug in de collectie als in onze 
programmering met een lezing over Rembrandt. Tot 
slot vond eind 2019 een interview plaats door Jan 
Hoogendoorn met Onno Blom over de bloemlezing 
‘Winterbloei’ met daarin verhalen van Jan Wolkers. 
Deze succesvolle avond bleek de aanleiding tot het 
opzetten van een pop-up leesclub in De Boekenberg 
onder leiding van literatuurkenner Jan Hoogendoorn. 
In 2019 is de bibliotheek wegens vraag vanuit 
scholen en publiek begonnen met de aanschaf van 
Engelse boeken voor de jeugd (van 0-12 jaar): dus 
prentenboeken en leesboeken voor alle leeftijden.

77.000
aantal uitleenbare items

291.469
aantal uitleningen 
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Horeca en verhuur

Steeds meer bezoekers en organisaties weten de 
weg naar Café Zinnig te vinden, het café op de eerste 
verdieping van De Boekenberg. Café Zinnig verzorgt 
ook externe catering en is verantwoordelijk voor de 
verhuur van de ruimtes in De Boekenberg. Het aantal 
verhuringen is aanzienlijk gestegen. Leuk: in het 
Biebpanel-rapport stond Café Zinnig in de top 3 als 
‘best practice’.

Verhuring De Boekenberg
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Exposure

Online genoot Bibliotheek de Boekenberg in 2019 van 
veel aandacht. Naast het groeiende bereik van onze 
social media kanalen, plaatsten ook andere partijen 
mooie berichten over ons. Zo plaatste het Nederlandse 
mediaplatform LINDA.nl een prachtig artikel online dat 
ging over de meest mooie bibliotheken van ons land. 
Bibliotheek de Boekenberg stond in dat rijtje.

Ook heel bijzonder was de groep van 200 studenten 
uit Thailand voor wie wij een rondleiding door De 
Boekenberg verzorgden. Sinds de opening van dit 
pand is de vraag naar rondleidingen groot (gebleven). 
Daarom hebben wij besloten een audiovisuele 
rondleiding te ontwikkelen waarbij de bezoeker met 
zijn telefoon of tablet in de hand wordt rondgeleid door 
het pand. Deze digitale rondleiding lanceren wij i.s.m. 
afdeling Citymarketing van de Gemeente Nissewaard, 
in 2020. 

  10.900+ abonnees

  900+ volgers

   2.400+ volgers

48.000
unieke websitebezoeken in 
2019, 10.000 meer dan 2018
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Personeel en 
organisatie
Eind december 2019 waren er totaal 33 medewerkers in 
dienst van De Boekenberg. De Boekenberg is nergens 
zonder de trouwe inzet van de groep vrijwilligers die 
inmiddels bestaat uit 190 mensen. De Boekenberg 
zet zich graag in voor vrijwilligers om participatie in 
de samenleving en verbinding te stimuleren. Door de 
betrokkenheid van De Boekenberg bij de Vrijwilligers 
Academie Nissewaard worden vrijwilligers gestimuleerd 
om zich persoonlijk te ontwikkelen middels het 
aanbod van trainingen en cursussen. De Boekenberg 
organiseerde eind 2019 een vrijwilligersbijeenkomst in 
Theater De Stoep om haar dankbaarheid te tonen. En 
ook tijdens de Nationale Vrijwilligersdag werden alle 
vrijwilligers uit de regio extra in het zonnetje gezet met 
een speciaal programma in De Boekenberg. 

Daarnaast werd er dit jaar een vrijwilligerspanel 
samengesteld met als doel de betrokkenheid van de 
vrijwilligers te versterken en de expertise en diversiteit 
van de vrijwilligers te benutten. 

33
medewerkers 

190
vrijwilligers 16  Jaarverslag Bibliotheek de Boekenberg 2019
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