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 1.0
De bibliotheek in coronatij d. 
Door de ogen van…  

de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland
Gemeente Bloemendaal

Bennebroek
Bloemendaal
+ de Bibliotheek op School 
(Vogelenzang)
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…  Roxane van Acker, directeur-bestuurder

‘Binnen de mogelij kheden 
hebben we gedaan wat 
we konden – en dat bleek 
behoorlij k veel te zij n’

“En alweer was het een raar jaar. Voor Nederland en voor de Bibliotheek. 
Vestigingen moesten dicht, in de geschiedenis van de Bibliotheek héél 
ongebruikelij k. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog kwam dat niet voor. 
Tegelij kertij d deden we meteen op 1 januari de deur op een kier met een 
gloednieuw concept: de Afh aalbieb. Tij dens de lockdown in de eerste vij f 
maanden van het jaar hebben we met z’n allen ruim 10.000 tasjes met boeken 
gevuld. Normaal gesproken lenen mensen hun boeken zelf, nu moesten wij  het 
hele logistieke proces doen. Het was een enorme eff ort, die je van buiten niet 
ziet. Maar het gaf ons ook energie, we konden wat dóen!”

‘De Afh aalbieb was een 
enorme eff ort, maar gaf 
ons ook energie’
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Bloemetjes boven de grond
“Natuurlij k heeft corona eff ect op de cij fers gehad. We hadden minder 
uitleningen en konden geen nieuwe leden inschrij ven in de maanden dat 
we gesloten waren. Het jaar 2021 is in geen enkel opzicht met andere jaren 
te vergelij ken. Was het een normaal jaar geweest, dan zouden we grote 
stappen hebben gezet in de transitie naar de maatschappelij ke bibliotheek. 
Bij voorbeeld bij  het verder uitbouwen en uitrollen van community’s, groepen 
mensen die zich rond eenzelfde thema verzamelen. Nu ben ik vooral blij  dat 
veel community’s online levend zij n gebleven. Ik verwacht dat ze in 2022 
als bloemetjes boven de grond uitkomen. In 2022 gaat ook de feitelij ke 
vernieuwing van gebouwen van start. Bij  de ene vestiging zij n we verder dan 
bij  de andere, maar voor allemaal geldt dat in 2021 de plannen verder zij n 
geconcretiseerd om onze collectie inspirerend te presenteren én ruimte te 
creëren voor onze maatschappelij ke dienstverlening.”

Highlights
“Er was veel coronatreurnis, maar er waren ook highlights. Binnen de 
mogelij kheden die we hadden, hebben we gedaan wat we konden. En dat bleek 
behoorlij k veel te zij n. Als ik even een snel rondje  langs de gemeenten maak, 
schiet me als eerste te binnen dat in Hillegom de Bibliotheek op school op drie 
basisscholen feestelij k van start is gegaan. In Zandvoort hebben we verbouwd 
en is mede daardoor de samenwerking met de naastgelegen horecazaak 
nieuw leven ingeblazen. Het bibliotheekservicepunt in Vogelenzang staat in de 
steigers, in Bloemendaal verloopt de samenwerking met Welzij n Bloemendaal 
en het Wmo-loket gesmeerd en in Heemstede is de samenwerking met de 
partners in Plein 1 verder aangetrokken. Voor de Haarlemse vestigingen staat 
de voorbereiding van de vernieuwing van de gebouwen voor mij  op één. We 
hebben een opdracht aan architectenbureau Includi van Aat Vos kunnen 
verstrekken en met een aantal workshops een prachtige vernieuwingsslag 
voorbereid. Zaken waar ik stuk voor stuk heel blij  mee ben. Nadat de 
bibliotheken in mei gelukkig weer open mochten, zij n de openingsuren op 
diverse vestigingen fl ink verruimd. Dat past in onze ambitie om een huiskamer 
voor de wij k te zij n. Het werd mogelij k gemaakt door naast full-service ook self-
service uren in te voeren. Tij dens de self-service uren kan iedereen zelfstandig 
lenen, lezen, werken en studeren, tij dens de full-service uren zij n er altij d 
medewerkers aanwezig voor bredere informatievragen.”

‘2021 was in geen enkel 
opzicht met andere jaren 
te vergelij ken’

‘Binnen de mogelij kheden 
hebben we gedaan wat we 
konden’
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‘Prachtig dat we dankzij  
het Noord-Hollands 
Archief toch aandacht aan 
425 jaar Stadsbibliotheek 
Haarlem konden geven’

‘De erkenning van de 
overheid voor de bieb als 
essentiële dienstverlener 
is voor ons allemaal’

Aandacht aan jubileum
“425 jaar Stadsbibliotheek Haarlem hadden we veel groter willen vieren. Maar 
het was alle hens aan dek om de dienstverlening in stand te houden. Ook de 
onzekerheid of er een feest plaats zou kunnen vinden, speelde mee. Toen werden 
we verrast door het initiatief van Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-
Hollands Archief, om in de Janskerk een expositie in te richten van de werken 
die het Archief van de Stadsbibliotheek in bewaring heeft: de Oude Boekerij  en 
Bij zondere Collecties. De tentoonstelling Een Open Boek was bij zonder mooi en 
liep tot mij n grote blij dschap in de tamelij k coronaluwe maanden september tot 
november. Prachtig dat we zo toch aandacht aan ons jubileum konden geven.”

Kers op de taart
“Verderop in dit jaarverslag leest u over nog veel meer activiteiten die, ondanks alle 
coronabeperkingen, in en rond de vestigingen georganiseerd werden. Het was mooi 
dat ook de regionale pers daar ruimschoots aandacht aan besteedde. Voor mij  is het 
een bewij s dat wat we doen er echt toe doet.  De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
heeft het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 opgesteld en dit is in juli gepresenteerd 
aan de organisatie en stakeholders. Het beleidsplan dient als een kompas voor de 
doorontwikkeling van de organisatie en de dienstverlening van de Bibliotheek. Ik 
ben heel trots op wat we, zo goed en zo kwaad als dat ging, met z’n allen hebben 
gerealiseerd, dat iedereen zij n rol heeft gepakt, zij n verantwoordelij kheid heeft 
genomen. Met als kers op de taart dat we half december, bij  het ingaan van de 
laatste lockdown, open mochten blij ven. Terecht natuurlij k, dat we nu als essentiële 
dienstverlener worden erkend. Maar dat gebeurt alleen als je laat zien wat je waard 
bent. Die erkenning, die is voor ons allemaal.”

Roxane van Acker, 
directeur-bestuurder van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
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‘Deze tentoonstelling 
wilde ik koste wat het 
kost door laten gaan’

Een nauwe 
samenwerking tussen 
Archief en Bibliotheek 
was geboren

Een Open Boek was de naam van de tentoonstelling die op 10 september 
2021 in de Commandeurszaal van de Janskerk, het onderkomen van het 
Noord-Hollands Archief, door burgemeester Jos Wienen werd geopend. 
De open boeken die twee maanden lang te bezichtigen waren, waren niet 
de minste. “Topstukken”, weet Lieuwe Zoodsma, die de boeken beheert en 
die ook de tentoonstelling initieerde. “In 2009 besloten het stadsbestuur 
en de Bibliotheek om de Oude Boekerij  en Bij zondere Collecties (OBBC) 
integraal bij  het Noord-Hollands Archief onder te brengen. “Wij  hebben de 
kennis en de ideale bewaaromstandigheden, 18˚ Celsius en een relatieve 
vochtigheid van 57 procent, om zulke kostbare werken te beheren.” Een 
nauwe samenwerking tussen het Noord-Hollands Archief en de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland was geboren, waarin volop geprofi teerd wordt van 
elkaars kennis en expertise.

‘Gezegende stad’
Niet meer dan logisch dus dat de Bibliotheek ook het Archief bij  de plannen 
betrok voor de viering van 425 jaar Stadsbibliotheek Haarlem. Lieuwe: 
“Door corona moest de Bibliotheek het ene na het andere plan net zo 
hard weer afgelasten. Ook daarom wilden wij  koste wat het kost deze 
tentoonstelling door laten gaan.” In klein gezelschap en ‘op anderhalve 
meter’ ging Een Open Boek feestelij k van start. “De burgemeester had 
een fantastisch praatje, op een ingetogen en humoristische manier. Hij  
feliciteerde de Bibliotheek met het 425-jarig bestaan, hij  complimenteerde 
het Archief dat de historische collecties zo verantwoord beheerd worden 
en tot slot feliciteerde hij  vooral Haarlem, ‘de stad die gezegend is met 
twee zulke waardevolle instellingen’.” De tentoonstelling, samengesteld 
door OBBC-conservator Hannah Goedbloed, oogstte lovende reacties. Er 
lagen incunabelen (de vroegste drukwerken met losse loden letters), nog 
oudere handschriften, maar ook moderne pop-upboeken. Topstukken 
als de vermaarde polyglotbij bel uit het bezit van Willem van Oranje en 
de Harlemias, een klassiek werk over de geschiedenis van Haarlem van 
Schrevelius, trokken in het bij zonder de aandacht. 

…  Lieuwe Zoodsma, 
directeur Noord-Hollands Archief

‘Wij  zij n en blij ven nauw met 
elkaar verbonden’
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Heilig vuur
De Oude Boekerij  bestaat voor een belangrij k deel uit religieuze boekwerken 
en naslagwerken die 425 jaar geleden de basis van de nieuwe Stadsbibliotheek 
vormden. Ze waren destij ds afk omstig uit het Haarlemse Jansherenklooster. 
“Mooi”, vindt Lieuwe. “In feite kwamen deze boeken in 2009 terug naar huis, de 
huidige Janskerk fungeerde namelij k tot 1625 als kapel voor de Commanderij  
van Sint Jan, het Jansherenklooster. Dit was een duidelij k geval van 1 + 1 = 3.” 
Hetzelfde geldt wat hem betreft voor de samenwerking met de Bibliotheek 
van vandaag. “De Bibliotheek gaat over boeken en alle ontwikkelingen die 
daarbij  horen, het Noord-Hollands Archief over de archieven en collecties. Over 
en weer hebben we tal van lij ntjes en aanknopingspunten. Als gezamenlij ke 
erfgoedbeherende instellingen zij n en blij ven we nauw met elkaar verbonden. 
En mij  persoonlij k geeft het veel energie dat we allebei het heilige vuur voor 
ogen hebben om deze unieke collecties te laten zien en te delen met de 
buitenwereld.” 

‘We hebben allebei het 
heilige vuur voor ogen 
om deze unieke collecties 
met de buitenwereld te 
delen’
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 1.1
Tij dlij n corona-
maatregelen
bibliotheek 

December 2020

Januari 2021

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

26 april
HBO en WO onder voorwaarden open 

1 maart
Middelbare scholen en MBO gedeeltelĳ k open

28 april
Niet-essentiële winkels open tot 20.00 uur 

8 februari
Basisscholen weer open

5 juni
Horeca open van 06.00  tot 22.00 uur

26 juni
• Mondkapjes alleen nog ver plicht waar  1,5 m afstand houden niet kan

• Thuiswerkadvies wordt versoepeld: max. 50% van de tĳ d op kantoor
• Sommige evenementen kunnen weer met coronatoegangsbewĳ s

13 november
• Herinvoering 1,5 m afstand 

(dringend advies)
• Oproep werk thuis, tenzĳ  het echt 

niet anders kan
• Niet-noodzakelĳ ke winkels 

open tot 18.00 uur. Noodzakelĳ ke 
winkels, waaronder bibliotheken, 

tot 20.00 uur
• Horeca open tot 20.00 uur

3 november
Werk minimaal de helft 

van de werktĳ d thuis

25 september
 •  Verplichting 1,5 m afstand 

wordt een dringend advies
 • Thuiswerken als het kan. Op 

kantoor mag als dat nodig is

10 juli
 Evenementen mogen weer met vaste zitplaats en 2/3 van de 

capaciteit en coronatoegangsbewĳ s

18 november 1e boosterprik gezet 

24 november Verplicht  1,5 m afstand tot elkaar houden

14 december Basisscholen week voor kerstvakantie dicht

19 december Lockdown
• Alleen essentiële winkels, waaronder bibliotheken, open tot 20.00 uur

• Horeca gesloten, alleen a� aal 

Landelij ke maatregelen

8 januari
Eerste vaccinatie tegen coronavirus

1.1 | Tĳ dlĳ n corona maatregelen bibliotheek 
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December 2020

Januari 2021

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

9 juni
•  Verblĳ fsfunctie overal weer beschikbaar
 •  Ook de pc-, werk- en studieplekken
 •  Op voorwaarde van basisregels, reserveren, registreren en gezondheidscheck
 •  Printen en kopiëren weer mogelĳ k 
•  Coff eestar weer volledig open
•  Uitleentermĳ nen + max. aantal te lenen boeken per abonnement naar normaal

1 juli 
•  Haarlem Oost gaat 1 middag per 

week open
•  Start 2e ronde coronacompensatie 

leden i.v.m. beperkte dienst-
verlening in voorgaande periode

 1 september 
Er worden weer boetes geheven

28 november  
•  Evenementen alleen toegestaan tus sen 05.00 en 17.00 uur

met CTB, verplichte zitplaats met inacht neming 1,5 m, 
mondkapje op bĳ  verplaatsen

•  Geen activiteiten na 17.00 uur
•  Horeca gesloten vanaf 17.00 uur

 19 december
Bibliotheken zĳ n aangemerkt als essentiële dienstverlening
•  BZK kan reguliere dienstverlening blĳ ven bieden op de reguliere openingstĳ den
•  Horeca in bibliotheken sluit. Coff eestar in Centrum is gesloten, ook voor a� alen
•  Geen evenementen in bibliotheken
•  Activiteiten voor kwetsbare groepen zoals bv. taalactiviteiten gaan door

6 november
•  Mondkapje dragen in de vestigingen weer verplicht 

(behalve als bezoekers zitten + bĳ  de activiteiten 
waarvoor een coronatoegangsbewĳ s geldt)

•  Geen evenementen en verhuur zalen na 18.00 uur 
  •  Uitzondering: voorstellingen waar bĳ  een 

coronatoegangsbewĳ s verplicht is

15 december 2020
Dicht na maatregelen die op 14 december 2020 aangekondigd werden 
•  Nadruk op online activiteiten
•  Maximaal aantal te lenen boeken per abonnement wordt verdubbeld
•  Er wordt een verlengde uitleen termĳ n van 6 weken gehanteerd
•  Boek-aan-Huis gaat door
•  Medewerkers werken zoveel mogelĳ k thuis, tenzĳ  dit niet mogelĳ k is

4 januari
A� aalbieb 
•  Voor leden die geen gebruik kunnen 

maken van de online bibliotheek; in 
Haarlem Noord, Schalkwĳ k, Bloemendaal, 
Zandvoort en Heemstede

 26 mei VoorleesExpress weer opgestart met fysieke dienstverlening aan huis 
27 mei Online reserveren van boeken weer mogelĳ k

 20 mei  
BZK open
•  Alleen doorstroomfunctie, geen verblĳ fsfunctie, op voorwaarde van:

- Handhaven basisregels
- Gezondheidscheck
- Reserveren: d.m.v. uitreiken toegangsitem
-  Registreren d.m.v. invullen formulier t.b.v. bron- en contactonderzoek

•  Start verruimde openingstĳ den (onder scheid self-service en full-service uren) 

Maatregelen Bibliotheek Zuid-Kennemerland

 25 september
 Fysieke activiteiten/ program mering weer mogelĳ k  
•  Bĳ  evenementen, voorstellingen, � lmvertoningen, concerten en bĳ  horeca 

coronatoegangsbewĳ s en gezondheidscheck verplicht: bezetting 100% 
geplaceerd, 75% ongeplaceerd

•  Bĳ  kleinere activiteiten, zoals taalcafés, klik-en-tik cursussen, etc. mag geen 
corona toegangs bewĳ s gevraagd worden

•  Catering bĳ  activiteiten weer mogelĳ k

1.1 | Tĳ dlĳ n corona maatregelen bibliotheek 



…  Linda Wennekers, medewerker Dienstverlening 
en relatiemanager Bennebroek

‘Contact met de bezoekers is 
altij d het allermooiste’

‘Ik voelde aan den lij ve 
hoe erg het is als je de 
dienstverlening die je 
wilt leveren, niet kúnt 
leveren’
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De Bibliotheek in Bennebroek was bĳ na vĳ f maanden dicht en dat vond Linda 
Wennekers ‘heel erg, vooral voor onze leden en bezoekers’. Waar mogelĳ k 
gingen de activiteiten, in aangepaste vorm,  door. En die leverden kostbare 
momenten op. 

Linda is medewerker Dienstverlening en relatiemanager in Bennebroek. 
Normaal gesproken werkt ze eens in de twee weken een zaterdag achter 
de balie in Bloemendaal. “Dat is een leuke afwisseling.” Over de sluiting 
tij dens de lockdown zegt ze: “Ik voelde aan den lij ve hoe erg het is als je de 
dienstverlening die je wilt leveren, niet kúnt leveren. Soms was ik achter de 
schermen aan het werk en klopten mensen op het raam. Of ze toch niet even…  ? 
En dan mocht ik niet opendoen. Van dorpsbewoners hoorde ik dat ze zich op 
hun rondje door het dorp afvroegen waar ze nog terechtkonden. Ik vond dat 
heel erg.” Linda had graag gezien dat ook Bennebroek een Afh aalbieb kreeg, 
maar die werd op andere plaatsen geconcentreerd. “Gelukkig kon ik in die 
vestigingen ingezet worden en mij n bij drage leveren.”

Sinterklaas
In de vestiging Bloemendaal beleefde Linda een van de meest bij zondere 
momenten van het jaar. Op een mooie voorjaarsdag, de deuren open, een zacht 
muziekje op de achtergrond, was ze tasjes voor de Afh aalbieb aan het vullen. 
“Ik zag een moeder met een kleuter en een peuter in de bakfi ets aankomen. 
Ze riep ‘hallo’ tegen mij , pakte twee tasjes van de tafel en toen gebeurde er 
opeens van alles in die bakfi ets. De twee meisjes pakten de tasjes uit met een 
enthousiasme alsof het sinterklaas was en bekeken de boeken van alle kanten, 
met de bij behorende blij e gezichten en geluiden. Ik zag dat de moeder genoot, 
zij  zag dat ik dat zag en we deelden dat kostbare moment. Contact met onze 
bezoekers is altij d het allermooiste.”

Hybride pannenkoekendag
Ook al was de vestiging in Bennebroek dicht, de verbondenheid met de sociale 
partners in het dorp bleef. “Daar zorgen we wel voor. Al sinds 2016 hebben we 
een fi jne samenwerking met Welzij n Bloemendaal, de gemeente, de basisscholen, 
het kinderdagverblij f, de kerk, verzorgingstehuis Meerleven en de Hartekamp. 
Ook dit jaar hebben we met elkaar activiteiten georganiseerd waar dat maar 
kon.” Linda denkt met plezier terug aan de zonnige septemberdag van Samen in 
de Zomertuin waar jong en oud in de uitbundig bloeiende tuin samenkwamen 
voor een kop koffi  e. “De inwoners van het verzorgingstehuis hadden koekjes 

‘Ook al was de vestiging 
in Bennebroek dicht, de 
verbondenheid met de 
sociale partners in het 
dorp bleef’

14
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gebakken, de peuters van het kinderdagverblij f muffi  ns, twee leerlingen van 
de Franciscusschool lazen een gedicht en een verhaal voor en iedereen had het 
enorm naar zij n zin.” De jaarlij kse Pannenkoekendag in maart was zo mogelij k 
nog mooier. “Toen zaten we nog midden in de lockdown, dus kozen we voor een 
hybride uitvoering, in de buitenlucht. Ouderen die dat konden kwamen naar 
de kraam die de school voor het Centraal Servicepunt had neer gezet om een 
pannenkoek op te halen die was gebakken door mensen van dagcentrum De 
Kleine Raak van de Hartekamp. In de tasjes vonden de ouderen ook een tekening 
van een basisschoolleerling. Mensen die niet naar de kraam konden komen, 
kregen hun pannenkoek en tekening thuisbezorgd door leden van de vrij willige 
brandweer, die meteen gezellig een praatje bij  de deur maakten.”

Openhartig
Zelf stond Linda die dag in de kraam. Ze werd blij  van de mensen die elkaar 
vaak voor het eerst in maanden weer troff en. “Dan klonk het opeens: ‘hé 
buurman’ of ‘hé buurvrouw, wat leuk je weer te zien’. Het was een bij zonder 
sociaal gebeuren. Wat ik extra mooi vond tegenover alle treurnis van corona 
was dat mensen zo openhartig vertelden over hoe ze elkaar gemist hadden.” 
Zoals Linda al die tij d de bezoekers miste. De dag in mei dat de bieb weer 
openging, was voor haar het hoogtepunt van 2021. “Nog hoor ik bij na 
dagelij ks: ‘wat heerlij k dat jullie open zij n’. Mensen lazen heus wel tij dens de 
lockdown, ze ruilden boeken met vrienden en familie. Maar zelf een boekje 
uitzoeken, dat blij ft toch het allerfi jnste.”

‘Pannenkoekendag 
hebben we dit jaar 
in een hybride vorm 
georganiseerd’

15



1.1 | De A� aalbieb Jaarverslag 2021 de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 16
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#vrij willigersbij debieb

Jacqueline Oomen, vrij williger VoorleesExpress
Jacqueline Oomen is na haar pensioen, nu vij f jaar 
geleden, vrij willigerswerk gaan doen als taalmaatje. 
Kort erna besloot ze dat ze ook graag iets met jongere 
generaties wilde doen. De VoorleesExpress sprak haar 
direct aan. Ze heeft sindsdien drie heel verschillende 
voorleestrajecten meegemaakt. Vanwege de 
coronamaatregelen van de afgelopen tij d kon 
Jacqueline tot twee keer toe niet de volledige twintig 
weken bij  de gezinnen thuis komen. Het eerste gezin 
heeft ze wel bij  hen thuis kunnen begeleiden. “We 
konden na het lezen ook even een spelletje doen. Ik 
weet nu dat naast elkaar op de bank een boek lezen 
een totaal andere ervaring is dan wanneer je op 
afstand voorleest.” Bij  het tweede gezin moest ze 
namelij k na de kennismaking al snel overschakelen 
op voorlezen via de computer. Jacqueline regelde dat 
de bibliotheek voorleesboeken voor haar verzamelde 
en voor het gezin een tweede exemplaar meegaf. 

“Ik las voor aan een 
jongetje van zes jaar. 
Met het boek op 
schoot en met zij n 
moeder erbij  ging 
het eigenlij k heel 
goed. Halverwege 
konden we gelukkig 
weer fysiek afspreken. 

Voor het jongetje was dat best even wennen. Maar 
al gauw konden we naast het voorlezen vooral veel 
praten over alles wat er in het boek voorbij kwam. 
Hij  was erg nieuwsgierig naar woorden die hij  uit 
zij n dagelij ks leven kende. Daar konden we mooie 
gesprekjes over voeren. Voor zij n ouders was dit 
iets nieuws, want ik merkte dat ze soms moeite 
hadden om ook deze gesprekjes als nuttig te zien. 
Kinderen leren hierdoor ook weer nieuwe woorden. 
We bereikten na twintig weken het doel dat hij  
rustig twee hoofdstukken lang kon luisteren naar het 
voorlezen. Heel mooi om die ontwikkeling te zien! Dat 
gaat zo snel bij  die jonge kinderen.” 

Jacqueline houdt erg van onze multiculturele 
samenleving. “Door het vrij willigerswerk krij g ik 
een inkij kje in hoe het voor deze gezinnen is om in 
Nederland te leven met zulke cultuurverschillen. En 
wat het betekent als je de taal niet goed spreekt. De 
VoorleesExpress intensiveert voor deze gezinnen 

het contact met de Nederlandse taal. Hoewel het 
accent op de taal ligt, en het niet van mij  verwacht 
wordt, kom ik met deze gezinnen ook in gesprek over 
opvoeding. Zo heb ik een gezin geadviseerd om voor 
opvoedvragen naar het consultatiebureau te gaan. Je 
brengt een beetje meer van onze maatschappij  naar 
deze gezinnen toe.” 

De bij eenkomsten met de andere vrij willigers zij n 
erg inspirerend voor Jacqueline. Ook over de digitale 
bij eenkomsten is ze erg te spreken. “De Bibliotheek 
zorgt heel goed voor zij n vrij willigers. Je krij gt een 
introductie, een rondleiding door de bibliotheek en 
allerlei materialen. Een paar keer per jaar hebben we 
een leuke workshop over taal of voorlezen. Ook de 
ondersteuning van de coördinator is erg prettig.”

Momenteel is het voorleestraject bij  het derde gezin 
even gestaakt. “We kunnen niet fysiek afspreken 
vanwege de grote hoeveelheid coronabesmettingen. 
Ik zorg voor mij n schoonmoeder van 95 en ben 
daarom vrij  voorzichtig. De ouders van het jongetje 
spreken geen Nederlands, dus het online afspreken 
is daarom erg lastig. Ik hoop dat we binnenkort weer 
kunnen starten, misschien buiten als het wat beter 
weer is.”
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Het kunnen participeren in een maatschappĳ  die voor een groot deel digitaal 
verloopt, is belangrĳ k. Zeker in tĳ den van corona. Maar diezelfde corona 
maakt het ook veel lastiger. Een jaar waarin frustratie en succes elkaar 
afwisselden. 

Het bezitten van digitale vaardigheden is altij d belangrij k, maar in tij den van 
corona zo mogelij k nog meer, bij voorbeeld om contact te kunnen onderhouden 
met de overheid en familie en vrienden. “Dat maakte het extra frustrerend”, 
zegt projectmanager Digitaal Michel Hogerwerf, “die keren dat we iets 
georganiseerd hadden, het allemaal klaarlag en we alle geïnteresseerden 
moesten afb ellen omdat corona het onmogelij k maakte fysiek bij  elkaar te 
komen.” De Digitaal Sterk!-centra in Haarlem Noord en Centrum waren veel 
minder vaak open dan gehoopt. De cursussen Klik & Tik en Werken met de 
digitale overheid, die in Heemstede en Hillegom op de planning stonden, 
waren meer dan volgeboekt, er waren zelfs wachtlij sten. In Hillegom kon de 
cursus Klik & Tik helaas niet doorgaan, in Heemstede kon deze cursus nog net 
twee keer gegeven worden. “Tot groot plezier van de cursisten, de docent en de 
vrij willigers,” weet Michel. “Ook dit jaar was ik weer veel dank verschuldigd aan 
onze vrij willigers, bij  de verschillende cursussen en bij  de Digitaal Sterk!-centra. 
Ze hebben opnieuw laten zien hoe fl exibel, volhardend en enthousiast ze zij n.”

Grote toeloop
Er was frustratie, er waren successen. Michel is blij  met het inloopspreekuur 
van de Formulieren Werkplaats in Zandvoort. “Daar komen aardig wat mensen 
op af. Het mooie is dat we in de Bibliotheek ook een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) hebben, dus we kunnen mensen heel direct doorsturen.” 
Haarlem Noord en Schalkwij k liepen vorig jaar voorop, dit voorjaar kregen 
ook alle andere vestigingen van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een IDO. 
De toeloop was groot en kwam tot een piek in het najaar. De verwij zing van 
minister De Jonge tij dens de coronapersconferentie om met vragen over de 
CoronaCheck-app en het maken van afspraken naar de Bibliotheek te gaan, 
hielp daarbij . In het tweede halfj aar ging 75 procent van de vragen over corona, 
zoals over het coronabewij s en het maken van een afspraak voor de boosterprik. 
Daarna kwamen vragen rond DigiD, verlengen rij bewij s en belastingen. “Het 

…  Michel Hogerwerf, projectmanager Digitaal 

‘Met de IDO’s hebben we weer 
kunnen laten zien dat we een 
belangrij ke dienstverlenende rol 
hebben’

‘Het is mooi dat de 
mensen ons weten te 
vinden’

‘Ook dit jaar hebben 
onze vrij willigers 
weer laten zien hoe 
fl exibel, volhardend en 
enthousiast ze zij n’

‘We hebben een belangrij ke 
dienstverlenende rol’
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was fl ink aanpoten voor de collega’s van Dienstverlening. Maar het is mooi dat 
we ook hiermee weer hebben kunnen laten zien dat we hier een belangrij ke 
rol hebben en dat de mensen ons weten te vinden.” Van de bezoekers van de 
Zuid-Kennemerlandse Informatiepunten Digitale Overheid gaf 93 procent aan 
tevreden te zij n over de geboden hulp. 

Vrienden gemaakt
In Hillegom, Haarlem Noord, Schalkwij k en Centrum werden in augustus 
Zomertabletcafés voor senioren georganiseerd. De doelstelling: in een 
gezellige sfeer met koffi  e en iets lekkers met digitale vaardigheden aan de slag. 
Mediacoaches en vrij willigers deelden hun kennis over dingen als nuttige apps 
voor de vakantie, wifi  in het buitenland, luisterboeken downloaden en foto’s 
maken. Michel: “Alle vestigingen waren uitverkocht, de sfeer was goed en er 
werden zelfs vrienden gemaakt. Wat wil je nog meer?”

Van de bezoekers 
van onze IDO’s was 
93 procent tevreden 
over onze hulp’
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Het aanbod van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland op het gebied van taal 
is groot. Om zo veel mogelĳ k door te kunnen laten gaan, werd ook dit jaar 
creatief op corona ingespeeld. En bleek online werken ook voordelen met zich 
mee te brengen.

Roos Stegeman werkt sinds augustus 2021 als educatief specialist 
Basisvaardigheden bij  de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Ze is enthousiast 
over alle ‘leuke projecten’ die ze onder haar hoede kreeg. “Ik vind het genieten 
om te zien hoe gemotiveerd de deelnemers aan de Taalsoos zij n en hoe 
bevlogen de vrij willigers. In Heemstede kon de Taalsoos tij dens de sluiting van 
de vestiging doorgaan in een tent naast de bibliotheek, Schalkwij k en Noord 
zij n online verdergegaan. Vanaf september, toen er weer meer fysiek mogelij k 
was, bleek dat er veel meer gebruikgemaakt werd van digitale mogelij kheden, 
zoals fi lmpjes. Dat zie ik als een positieve bij komstigheid van corona.”

De Taalsoos op School in Zandvoort focust op onderwerpen die op de 
basisschool spelen, bij voorbeeld de nieuwsbrief van school, themaweken 
in de klas of de oudergesprekken. De Taalsoos verhuisde in 2021 gedurende 
twee maanden naar de ontvangsthal van Pluspunt Zandvoort om te kij ken of 
aansluiting bij  het sociaal wij kteam en Welzij n Zandvoort een positief eff ect 
zou kunnen hebben op de deelnemers. Dat was het geval: zij  bleken beter 
te integreren en de weg te vinden naar vrij willigerswerk bij  Pluspunt of de 
peuterspeelzaal.

…  Roos Stegeman, educatief specialist 
Basisvaardigheden

‘Wát een feestje, dat 
Taalfeestje’

‘Het is zó leuk om te 
zien hoe gemotiveerd 
de deelnemers aan de 
Taalsoos en de Leesclubs 
zij n’

‘Voor sommige 
mensen is online juist 
toegankelij ker’
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Een taalcoach na afl oop 
van het Taalfeestje: 
‘Mij n cursisten hebben 
genoten!’ En: ‘Het artikel 
uit de krant werd met 
familie over de hele 
wereld gedeeld’

Leren van elkaar
Ook de Leesclubs, voor iedereen die wil oefenen met Nederlands lezen, 
maken Roos blij . Ze worden in de Bibliotheek Haarlem Noord en Schalkwij k 
aangeboden, dit jaar afwisselend fysiek en online. Onder leiding van twee 
vrij willigers gingen daarnaast twee online Leesclubs van start. Roos vindt 
het een aanwinst. “Ik denk zeker dat dit deelnemers oplevert die niet zouden 
meedoen als het alleen fysiek werd aangeboden. Voor sommige mensen is 
online juist toegankelij ker, al is het alleen maar omdat je geen reistij d hebt. 
De deelnemers zij n supergemêleerd qua afk omst - Polen, Marokko, Peru, Iran, 
Syrië, Frankrij k - en ze leren ook veel van elkaar door samen te lezen.”

Nakij ken
Roos was nog maar vier weken bij  de Bibliotheek in dienst toen ze met haar 
neus in de boter viel. “Het Taalfeestje! Wát een feestje was dat, een hoogtepunt 
voor de hele bieb. Met de nodige corona-aanpassingen kon het gelukkig 
doorgaan. Collega Aureen Harthoorn had een prachtige dicteetekst geschreven 
waar elf deelnemers in de raadszaal van het stadhuis fl ink hun best op deden. 
Ik was niet bij  de voorbereidingen betrokken, wel keek ik op de avond zelf een 
aantal van de dictees na. Ik verheug me nu al op de volgende editie.”
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Wat gebeurde er nog meer op de gebieden 
digitaal en taal?
•  De Digitaal Sterk!-centra verzorgden een 

specifi eke cursus voor vrouwen met een 
migratieachtergrond; bij voorbeeld over het 
gebruiken van Marktplaats, het versturen van 
foto’s en internetbankieren. 

•  De vrij willigers van de Digitaal Sterk!-centra 
werden getraind in het online communiceren met 
bezoekers.

•  Tij dens de Media Ukkie Dagen werd aandacht 
gevraagd voor mediawij sheid in de opvoeding van 
kinderen van nul tot zes jaar. 

•  In het eerste halfj aar verliepen de Taalspreekuren 
telefonisch en per mail.

•  Vrij willigers van zes organisaties die zich 
bezighouden met taalcoaching zij n getraind in het 
gebruiken en toepassen van de materialen van de 
stichting Lezen & Schrij ven. 

•  Ruim veertig medewerkers Dienstverlening van de 
Bibliotheek volgden een training Taalvaardigheid 
om vragen van bezoekers op het gebied van 
basisvaardigheden goed te kunnen beantwoorden. 

•  In november was er een inspiratiemiddag voor alle 
bibliotheekvrij willigers van de taalactiviteiten.

•  Online werden zeven groepen statushouders 
ontvangen met uitleg over wat de Bibliotheek voor 
ze kan betekenen.

•  In  de Bibliotheek Haarlem Centrum hielp de 
Formulierenbrigade 56 bezoekers met het invullen 
van de belastingaangifte. 

•  Eind augustus startte in  de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwij k de eerste groep met Voel je goed!: 
lessen voor laaggeletterden over gezonde voeding 
en voldoende bewegen. In samenwerking met 
Dock en de stichting Lezen & Schrij ven.



In 2018 namen de Bibliotheek  Heemstede en welzij nsorganisatie WIJ 
Heemstede beide hun intrek in Plein 1. Een gezamenlij ke nieuwe plek 
betekende ook een verdieping van de samenwerking. Nog in datzelfde jaar 
organiseerden  de Bibliotheek en WIJ Heemstede gezamenlij k het eerste 
Mediacafé in Plein 1. Een jaar later volgde de VoorleesExpress en in 2021 werd 
de samenwerking nog verder uitgebreid. Marlies Lolkema van WIJ Heemstede: 
“We werken nu ook nauw samen op doorverwij sniveau. De Bibliotheek heeft 
dit jaar een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) gekregen, wij  hebben de 
Formulierenbrigade in huis. In dit coronajaar bewees het feit dat die twee 
diensten bij  elkaar in de buurt zitten, meteen zij n nut. Het IDO kreeg veel 
vragen over DigiD, de CoronaCheck-app en de papieren QR-code. In verband 
met de privacy hebben de IDO-medewerkers niet de bevoegdheid om ‘achter’ 
iemands DigiD te kij ken. De Formulierenbrigade kan dat wel. In zulke gevallen 
is het ideaal dat je niet alleen kunt doorverwij zen, maar ook even met 
de klant kunt meelopen voor een warme overdracht. En 
dat geldt over en weer. Want waar wij  een stukje 
dienstverlening missen, kan de bieb meestal 
wel helpen.”

…  Marlies Lolkema, manager sociaal werk WIJ 
Heemstede

‘Samen kunnen we nóg meer 
betekenen voor de inwoners 
van Heemstede’

‘Waar wij  een stukje 
dienstverlening missen, 
kan de bieb meestal 
helpen. En andersom’
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Sociale cohesie
Het maandelij kse Mediacafé is al vanaf het begin een succes. Mensen komen 
er graag een krantje lezen of een vraag stellen over hun tablet of smartphone. 
Marlies: “De  Bibliotheek levert de plek, de koffi  e en de passende boeken of 
tij dschriften, wij  begeleiden de vrij willigers en doen de PR. Ook dit is een 
gesmeerde samenwerking. Dit jaar hebben we ingevoerd om elke keer 
voorafgaand aan het Mediacafé gezamenlij k met de vrij willigers te lunchen. 
Dat idee is goed ontvangen. De vrij willigers voelen zich gehoord, het bevordert 
de sociale cohesie en het is ook nog eens praktisch: het is een goed moment om 
even te bespreken wat er speelt en wat er eventueel nog nodig is.” 

Werk aan de winkel
Ondanks corona werden ook dit jaar een kleine twintig Heemsteedse gezinnen 
via WIJ Heemstede en de Bibliotheek ‘bediend’ door de VoorleesExpress. “Het 
was het laatste projectjaar, maar we waren het unaniem eens dat we door 
willen gaan. Vanaf 2022 is de VoorleesExpress bij  beide  organisaties in de 
bestaande dienstverlening opgenomen. Daar ben ik heel blij  mee. Ook hier is 
de taalachterstand niet minder geworden, er is werk aan de winkel!”

In 2022 hoopt Marlies de band met de bieb nog verder te verstevigen en uit 
te bouwen. “Zo voeren we nu al oriënterende gesprekken over een Digitaal 
Sterk!-centrum. Maar er is wat mij  betreft nog veel meer mogelij k. Met elk onze 
eigen expertises en onze prettige samenwerking kunnen we nog veel meer 
betekenen voor de inwoners van Heemstede.”

‘Met elk onze eigen 
expertises kunnen we 
nog veel meer betekenen 
voor de inwoners van 
Heemstede’
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#vrij willigersbij debieb

Herman Lock, vrij williger Digitaal Sterk!-centrum 
en ondersteuner cursussen Klik & Tik
Herman Lock werkt sinds 2018 als vrij williger voor 
de cursussen Klik & Tik in Heemstede. Het werk past 
goed bij  hem. “Na mij n pensioen in 2017 kreeg ik 
zin om aan de slag te gaan als vrij williger en toen 
heb ik gereageerd op een oproep voor vrij williger 
bij  de cursussen Klik & Tik. Volgens mij n vrouw echt 
iets voor mij .” Herman vertelt over de cursussen 
Klik & Tik: “Het zij n cursussen voor mensen die niet 
of nauwelij ks iets van een pc afweten. Ze komen 
vij f weken lang modules volgen op verschillende 
niveaus. Het varieert van mensen die nog nooit een 
muis in de hand hebben gehad tot mensen die er 
wel iets vanaf weten, maar toch nog te weinig om 
goed met een pc om te kunnen gaan. Ik begeleidde 
de cursisten een paar keer per jaar. Via het landelij ke 
programma www.oefenen.nl gaan de cursisten met 
het programma aan de slag. Technische uitleg wordt 
afgewisseld met anekdotes en oefeningen. Ik zie 
dat mensen het altij d leuk vinden om te doen. Toch 
gebeurt het regelmatig dat mensen op een verkeerde 
knop drukken of ze begrij pen een vraag niet. En dan 
lopen wij  rond om hen te helpen.” 

Tegenwoordig werkt Herman ook op dinsdag bij  het 
Digitaal Sterk!-centrum in de Bibliotheek Haarlem 
Noord. Iedereen die vragen heeft over digitale 
apparatuur en computergebruik kan hier terecht. Het 
werk vraagt veel geduld, iets wat goed bij  Herman 
past. Tij dens zij n werk bij  de Gemeente Haarlem heeft 
hij  veel collega’s op weg geholpen als zij  vastliepen 

op de computer. “Op mij n afdeling was ik een van de 
mensen die gevraagd werd om met een collega mee 
te kij ken als hij  er even niet uit kwam. We werkten 
namelij k met een ingewikkeld systeem op onze 
afdeling. Dat vond ik leuk om te doen, want zo kon ik 
iets terugdoen voor anderen.” 

“Het vrij willigerswerk is goed voor me want 
het dwingt me om alert te zij n, aangezien alle 
ontwikkelingen in de digitale wereld erg snel gaan. 
Ik vind het bovendien leuk werk om te doen. Ik doe 
iets nuttigs en het is prettig om contacten te hebben; 
zowel met de mensen die ik help als met de mensen 
die hier op dinsdagochtend in de Bibliotheek werken. 
Het geeft me een extra reden om het huis uit te 
gaan.”

Herman is erg te spreken over de begeleiding vanuit 
de Bibliotheek. ”Toen we in coronatij d thuis zaten 
kregen we veel aandacht: een bedankbrief of een 
cadeaubon. Er werd goed op ons gelet. Bovendien 
geven de mensen die hier werken ons het gevoel heel 
welkom te zij n.” 
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Ondanks de coronabeperkingen wist de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
een indrukwekkend aantal activiteiten op het gebied van participatie te 
organiseren. Fysiek en online. Met veerkacht en variatie.

Muziek maken op plastic, een hoorspel over de ballonvaart die Godfried 
Bomans maakte, een pannenkoekendag voor ouderen…   de lij st van activiteiten 
die de Bibliotheek Zuid-Kennemerland op het gebied van participatie 
organiseerde, was lang in 2021. Tij dens de maanden waarin geen publiek op 
locatie ontvangen kon worden, werd er fl exibel overgeschakeld naar online 
activiteiten. En daarbinnen was volop ruimte voor verschillende vormen: van 
livestreams en podcasts tot Zoomcolleges en videoseries. Programmeur Inge 
Thoes is zelf ook onder de indruk als ze de lij st bekij kt. “Het was niet alleen 
veel, er was ook ontzettend veel veerkacht en variatie; in activiteiten en in 
doelgroepen. Alle mogelij kheden werden aangegrepen om toch programma’s 
te maken, in samenwerking met de community’s en de partnerorganisaties. Ik 
geloof ook dat we het gevoel van ‘iedereen is welkom’ goed hebben weten over 
te dragen.”

…  Inge Thoes, programmeur Participatie

‘Ik ben dankbaar voor wat we 
met elkaar tot stand hebben 
gebracht’

‘Ik geloof dat we het 
gevoel van ‘iedereen is 
welkom’ goed hebben 
weten over te dragen’



‘We vinden het 
belangrij k dat de stem 
van jongeren gehoord 
wordt’

‘Ondanks alle beperkin-
gen kwamen er ook 
nieuwe community’s bij ’

Constant schakelen
Een van de highlights voor Inge was de TedX Youth met als thema Take your 
Future: hoe kunnen jongeren hun eigen toekomst vormgeven? “Wij  hebben de 
leerlingen van het Stedelij k Gymnasium die dit organiseerden, gecoacht. Het 
was de bedoeling dat het evenement live zou plaatsvinden, maar we bereidden 
het voor de zekerheid ook online voor. Dat betekende constant schakelen 
en veel meer voorwerk.” Uiteindelij k werd het een livestream, en een groot 
succes: 538 jongeren tussen 15 en 18 jaar keken. “Ik was superblij  dat we dit, in 
samenwerking met de gemeente, konden realiseren. We vinden het belangrij k 
dat de stem van jongeren gehoord wordt en het was ook gewoon een heel goed 
evenement waar iedereen enthousiast over was.” 

Unieke momenten
Het ging van up naar down, en weer terug. “Het was frustrerend als we iets 
hadden voorbereid dat vervolgens niet door kon gaan. Maar als iets wél kon, we 
bij zondere verhalen konden delen en unieke momenten met elkaar creëerden, 
viel het op hoe uitzonderlij k dat was. Ik voelde dan echt dankbaarheid 
over wat we met elkaar tot stand hadden gebracht.” In de tweede helft 
van het jaar was er meer ruimte voor fysieke activiteiten, zoals een aantal 
duurzaamheidsprogramma’s rond plastic. In Zandvoort drumden kinderen 
onder leiding van een ervaren percussionist op plastic afval en maakten zelfs 

1.1 | ‘Ik ben dankbaar voor wat we met elkaar tot stand hebben gebracht’ Jaarverslag 2021 de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 27



1.1 | ‘Ik ben dankbaar voor wat we met elkaar tot stand hebben gebracht’ Jaarverslag 2021 de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 28

burgemeester en wethouders een ‘plastic’ beat. Op het binnenplein van de 
Bibliotheek Haarlem Centrum stond twee maanden lang een kleurig kasteel, 
gemaakt van gejut plastic. Het grote duurzaamheidsevenement De Groene 
Avond moest helaas vanwege de opnieuw ingevoerde coronamaatregelen 
naar 2022 uitgesteld worden. “Maar eigenlij k”, zegt Inge, “bleek dat een 
geluk bij  een ongeluk. Nu kunnen we met de Groene Avond aansluiten bij  
duurzaamheidsfestival EcoTrip en dat geeft beslist meerwaarde.”

Sta Sterk
Voor Meemaakpodium SchalkRij k was het opnieuw een lastig jaar, toch konden 
er stappen gezet worden. “Tij dens corona merkten we dat de groepen die al 
een heldere visie hadden zich hebben kunnen doorontwikkelen, zoals Neide 
Bastos met Kunstnest, de jongens van hiphopplatform Woord voor Woord en 
de Berberse community van stichting Observatoire. De community’s karate 
en salsadansen zitten, begrij pelij k, nog in de wachtkamer. Het was mooi om 
te zien dat er, ondanks alle beperkingen, ook nieuwe groepen bij kwamen, 
die de maatschappelij ke missie van de Bibliotheek versterken. Voorlezen op 
het Teylerplein bij voorbeeld, Sta Sterk om kinderen weerbaar te maken of 
Verborgen Verhalen. Hierin worden nieuwe en ervaren Haarlemmers aan 
elkaar gekoppeld en delen zij  hun meest bij zondere ervaringen met elkaar. Een 
mooi project, dat wederzij ds begrip doet toenemen.” 

In 2022 hoopt Inge op de ingeslagen weg door te gaan. “We hebben dit jaar 
veel geprogrammeerd, en daar gaan we mee door. Er is zoveel motivatie en er 
zij n zoveel verhalen, in de brede zin van het woord, die het verdienen verteld 
te worden. Betekenis geven aan die verhalen en het samen doen, dát geeft de 
meerwaarde.”

‘In Zandvoort maakten 
burgemeester en 
wethouders een ‘plastic’ 
beat’

Voorlezen op het 
Teylerplein
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Wat gebeurde er nog meer op het gebied van participatie?
•  Nationale Voorleeslunch voor ouderen.

•  Write for Rights: schrij factie voor Amnesty 
International. Op verschillende vestigingen kon 
men een meeneempakket afh alen, zodat men 
thuis kon schrij ven in plaats van in de Bibliotheek.

Online
•  Helden en Hordes is een vij fdelige podcastreeks 

van Eddy Boom over weerbaarheid. 

•  Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan maakte voor 
senioren de vierdelige collegereeks Het briljante 
brein.

•  Ontmoet Schrij vers Online: vier jeugdauteurs 
werden live geïnterviewd, drie volwassenenauteurs 
droegen voor uit eigen werk.

•  De Berberse community St. Observatoire 
(Schalkwij k) lanceerde boekenprogramma Books 
We Love.

•  De podcast Digitale Participatiemarkt helpt 
mensen in contact te komen met organisaties die 
kunnen helpen bij  het vinden van werk. 

Bloemendaal
•  Als onderdeel van het project Godfried Bomans 

herleeft in Bloemendaal produceerde de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland een hoorspel over 
de ballontocht die Bomans maakte. Er werden 
bij passende boekenleggers ontworpen. 

•  Bloemendaals burgemeester Elbert Roest en 
Christine van Schaik van de Blij e Breisters 
onthulden het wandkleed Wollewei uit Bomans’ 
boek Erik of het klein insectenboek. Het kleed blij ft 
een jaar in de Bibliotheek Bloemendaal hangen. 

Sta Sterk maakt kinderen 
weerbaarder
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•  Stekkenverkoop in Bennebroek. Met de opbrengst 
konden weer planten en spullen voor de buurttuin 
gekocht worden.

•  De jaarlij kse Pannenkoekendag in Bennebroek 
kende een hybride vorm. Dertig ouderen kwamen 
een pannenkoek ophalen bij  de kraam voor het 
Centraal Servicepunt, twintig anderen kregen 
deze thuisbezorgd door de vrij willige brandweer. 
Mét tekeningen van de kinderen van de 
Franciscusschool.

Haarlem
•  Stripweekend Haarlem met als thema Censuur & 

Zelfcensuur.

In de Doelenzaal in Haarlem Centrum:
•  Citybooks Haarlem met interviews met writers in 

residence Sulaiman Addonia en Gerda Blees. 

•  Een goed gesprek over de liefde met Frénk van der 
Linden.

In Schalkwij k:
•  Schalkwij ker Dangelo raapte afval met kinderen. 

Statiegeldfl essen leverden ze in om wat leuks van 
te kopen, het overige afval werd waar mogelij k tot 
een kunstwerk gemaakt.

•  Mini lectores: voorlezen voor de allerkleinste 
Spaanstaligen.  

•  Toveren met verhalen: sprookjes in een mindful 
jasje voor jonge luisteraars. 

•  #lifestylecollege: Daan Handgraaf nam 
wij kbewoners mee in de wereld van gezonde 
voeding, sport en mentale weerbaarheid. 

Heemstede
•  De Verhalentafel in  de Bibliotheek Heemstede ging 

in september weer fysiek van start.

•  Workshops Duurzaamheid voor kinderen in 
samenwerking met Juttersgeluk.

Hillegom
•  Wethouder Jan van Rij n opende in de Bibliotheek 

een expositie over dementie als aftrap van de 
landelij ke Dementieweek en van ‘Hillegom 
dementievriendelij ke gemeente’.

•  Groot Hillegoms Dictee in samenwerking met de 
organisatie van de Hillegomse feestweek.

Zandvoort
•  Workshop ‘Drummen met plastic’ voor kinderen 

als onderdeel van BEAT Plastic Waste.
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Een eigen plek! De eerste november was voor Neide Bastos, oprichter van 
Kunstnest, hét hoogtepunt van 2021. Op die dag nam ze met haar creatief 
kinderatelier officieel intrek in de Bibliotheek Schalkwijk. “Sinds 2016 verzorg ik 
workshops voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Door ze creatief bezig te laten 
zijn, wil ik ze leren om samen te werken en niet te snel op te geven. Ontdekken 
is eigenlijk het kernwoord van wat we doen. We werken niet resultaatgericht, 
maar het gaat om het proces: om het leren door middel van de materialen, van 
elkaar en van de omgeving.” Neide vindt het belangrijk dat kinderen in 
aanraking komen met kunst en cultuur. “Juist ook de kinderen in Schalkwijk, 
die thuis niet altijd de juiste prikkels meekrijgen of de ruimte om hun talenten 
te ontwikkelen. Op school ligt de focus op lezen en schrijven en is er weinig 
ruimte voor ontspanning. Bij Kunstnest is die ontspanning er wel. Juist dán 
kun je goed leren, bijvoorbeeld in het omgaan met obstakels. Zulke 
vaardigheden gebruikt het kind daarna ook op school.”

Heel welkom
Vanaf het begin geeft Neide haar workshops in buurtcentra, speeltuinen 
of op scholen. Ze was dolblij  toen ze het aanbod kreeg om een voormalige 
vergaderruimte in de Bibliotheek Schalkwij k te gebruiken. “Drie jaar geleden 
gaf ik een paar workshops in de bieb, waar elke keer zeventig kinderen op 
afk wamen. Dat was opgevallen. Ik merkte nu ook meteen alweer hoe goed 
de wisselwerking tussen Kunstnest en de bieb is. Is een kind bij voorbeeld te 
vroeg voor een activiteit van Kunstnest, dan pakt het eerst even een boekje. Ik 
ben heel blij  met de kans die ik kreeg en ik voel me heel welkom. De plek is ook 
perfect. Schalkwij k is onderverdeeld in vier wij ken en veel mensen blij ven een 
beetje in hun eigen wij k hangen. Maar ze komen wél allemaal naar de bieb. 
Het is fantastisch dat ik op deze manier veel kinderen en ouders kan bereiken. 
Ik voel ook echt steun. De medewerkers van de Bibliotheek zij n zo lief om 
telefoontjes die voor mij  binnenkomen te beantwoorden, het team ziet dat 
kinderen enthousiast zij n over Kunstnest en vertelt dat weer door. Ik 
vertelde dat ik een programma voor peuters aan het ontwikkelen ben 
en toen was het meteen: kunnen we daar eens over praten? Nou, 
dat kan! Ik heb ambitie, ik zou het ook te gek vinden als er in 
veel meer steden een plek komt waar kinderen vrij  zij n om te 
ontdekken wie ze zij n en wat ze kunnen. Hoe meer ‘Nestjes’, 
hoe beter.”

…  Neide Bastos, oprichter Kunstnest

‘De wisselwerking tussen de 
bieb en mij n atelier is ideaal’

‘Juist als je ontspannen 
bent, kun je goed leren’

‘Het is fantastisch dat ik 
met deze plek in de bieb 
veel kinderen en ouders 
kan bereiken’

‘Ik ben heel blij  met de 
kans die de Bibliotheek 
mij  gaf’
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Lopende programma’s op het gebied van leesbevordering werden in 2021 
voortgezet, nieuwe programma’s opgezet. Veel kon niet of moest anders – 
want we hadden nog steeds met corona te maken. Maar gelukkig was er ook 
veel wél mogelĳ k. En dat leidde tot verrassingen. 

Het was vooral een vreemd jaar, concludeert adviseur Voortgezet Onderwij s 
Aureen Harthoorn. “Maar dat geldt natuurlij k voor iedereen. Aan de andere 
kant: in 2020 hadden we al wat proefgedraaid met corona. Voor dat jaar 
hadden we het plan opgevat om vol in te zetten op het nieuwe Leesoff ensief* 
van de Onderwij sraad en de Raad voor Cultuur. Als Bibliotheek doen we 
natuurlij k altij d al veel aan leesbevordering, maar we zij n blij  dat de overheid 
ons met het Leesoff ensief een steun in de rug geeft. Door corona werkte ons 
gebruikelij ke programma voor het onderwij s niet meer en zeker tij dens de 
eerste lockdowns was daar bij  de scholen ook helemaal geen ruimte voor. Naar 
aanleiding van het Leesoff ensief en vanuit de mogelij kheden en urgenties 
die we zelf zagen, hebben we  2020 benut om een aantal dingen anders vorm 
te geven. In 2021 konden we dat uitrollen. We besloten te focussen op de 
plekken waar de urgentie het grootst is: de voor- en vroegschoolse opvang, 
de onderwij skansscholen binnen het basisonderwij s en de vmbo-scholen. 
Dat wil niet zeggen dat andere scholen niet meer aan bod komen. Lopende 
programma’s lopen door en waar mogelij k houden we het online bij . De 
basisscholen, bij voorbeeld, blij ven we voorzien van online lesbrieven waarmee 
de docent aan de slag kan.”

Inleven in een ander
dBOS, de Bibliotheek op school, is een landelij k concept dat al langer bestaat. 
Volgens Aureen kan het ‘een mooie boost’ krij gen door het Leesoff ensief. In 
september 2021 ging dBOS op de basisscholen De Fontein, De Toermalij n en 
Meer en Dorp in Hillegom feestelij k van start. “Met een goed boekenaanbod 
op school en door veel aandacht aan lezen te besteden, willen we kinderen 
laten zien hoe leuk lezen is.” Twee leerkrachten van elke school volgden de 
cursus Open Boek die opleidt tot leescoördinator, en de scholen doen mee met 
de landelij ke Leesmonitor die elk jaar het leesplezier onder leerlingen meet. 
“De uitkomsten daarvan bespreekt onze leesconsulent met de school, daar 
komen verbeterpunten uit en zo ontstaat er een opgaande lij n in leesplezier en 
leesvaardigheid.” En dat is zó belangrij k, benadrukt Aureen nog maar eens. “Als 
je het lezen op de basisschool niet onderhoudt, komt een kind met een te lage 

…  Aureen Harthoorn, adviseur Voortgezet Onderwij s

‘In een maatschappij  die steeds meer 
is ingesteld op zelfred zaam heid is 
lezen belangrij ker dan ooit’

‘…  lezen 
belangrij ker dan 
ooit’
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leesvaardigheid op het voortgezet onderwij s. In een maatschappij  die steeds 
meer is ingesteld op zelfredzaamheid is goed begrij pend lezen belangrij ker 
dan ooit. En vergeet ook niet hoe cruciaal het is je te kunnen inleven in iemand 
anders. Ook dát leer je door te lezen.” In 2022 haken ook de Hillegomse 
Johannesschool en Daltonschool aan bij  dBOS. Basisscholen in Bloemendaal en 
Zandvoort doen al langer mee. 

Podcasts over boeken
Ook Nova Leest bestaat al langer en ook bij  dit project zij n in 2021 mooie 
stappen gezet. 

Uit onderzoek is gebleken dat 80 procent van de mbo-studenten lezen 
belangrij k vindt, maar dat slechts 20 procent het daadwerkelij k doet. “Ze zien 
het belang wel”, zegt Aureen, “maar ze vinden het lastig. Veel leerlingen zeiden 
ook: thuis is te veel afl eiding, ik lees het liefst op school. Door corona ging dat 
niet meer, dus wilden we de studenten graag thuis bereiken met lezen.” In 
overleg met theaterdocent Bor Rooyackers kregen 24 tweedejaars studenten 
de stageopdracht om twee podcasts over boeken te maken, één voor hun eigen 
leeftij dsgroep en één voor brugklassers. “Ze hebben ons enórm verrast. Ze 
kwamen met totaal verschillende en uiterst creatieve uitwerkingen. Ik heb ze 
feedback gegeven en merkte: dít is leesbevordering. De provinciale organisatie 
Probiblio heeft het ook opgepikt en er een lesbrief voor middelbare scholen 
over gemaakt.”

Veel kon wél
Het voeren van de feedbackgesprekken met de Nova-studenten was voor 
Aureen een van de hoogtepunten van het jaar. “Net als de interviews met de 
brugklassers van Project B (zie kader  pag. 36). Ik genoot van hun enthousiasme 
en verbazing. En ik weet nog hoe blij  ik eind augustus was toen ik eindelij k 
weer echte leerlingen en docenten in de bibliotheek voor mij n neus had voor 
een les bronnenonderzoek. Hèhè, merkte ik toen, wat is het fi jn om de mensen 
voor wie je werkt weer om je heen te hebben.” Aureens conclusie over 2021? 
“Een jaar waarin veel niet kon, maar minstens zo veel wél. We hebben wéér 
nieuwe dingen geleerd en programma’s uitgewerkt waarvan ik denk dat ze in 
de toekomst mooie dingen gaan opleveren.”

*  Het nationale Leesoff ensief wil de leesmotivatie en het leesplezier bij  
jongeren aanwakkeren door: een krachtige en samenhangende leesaanpak; 
een belangrij ke rol voor bibliotheken en een breder en diverser aanbod 
van jeugdboeken. Gemeenten, scholen en bibliotheken werken hierin 
nauw samen.

‘Ik was heel blij  toen 
ik eindelij k weer echte 
leerlingen en docenten 
voor mij n neus had’

‘De Nova-studenten 
hebben ons enorm 
verrast met hun 
creatieve uitwerkingen’

‘Als je het lezen op 
de basisschool niet 
onderhoudt, komt een 
kind met een te lage 
leesvaardigheid op het 
voortgezet onderwij s’
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Slechts 40 tot 50 procent van zĳ n leerlingen heeft plezier in lezen, schat Luuk 
Veneboer. 

“Vooral vanaf groep 5 is dat duidelij k merkbaar. We weten allemaal hoe 
belangrij k lezen is, daar staat of valt van alles mee. Dus daar willen we heel veel 
aandacht aan besteden. De Bibliotheek op school leek ons een mooi project 
om ons daarbij  te ondersteunen. In september zij n we van start gegaan, met 
een feestelij ke boekenstoelendans, meteen al een leesbevorderende activiteit.” 
 De Bibliotheek heeft er voor gezorgd dat de bestaande collectie eerst werd 
opgeschoond. “Alles ouder dan tien jaar is in principe weggegaan. Sommige 
klassiekers die we wilden behouden, hebben we nieuw besteld, met een verse 
kaft eromheen.”

Anders aanpakken
Twee leerkrachten werden opgeleid tot leescoördinator. Vervolgens stelden zij  
voor de hele school een leesplan op, waarin elke groep apart is opgenomen. 
En de school kan gedurende het schooljaar een beroep doen op leesconsulent 
Gery Verlinden. “Door corona hebben we nog niet veel kunnen doen, maar 
binnenkort komt Gery ons live voor de klas laten zien hoe je leesbevordering 
ook anders kunt aanpakken. Vanuit school benadrukken wij  altij d het belang 
van lezen. De bieb zegt: draai het om, maak het aantrekkelij k, dan komt de rest 
vanzelf. Ik verwacht absoluut een positief eff ect. Ik hoop dat ik over drie jaar, 
als het project afl oopt, kan zeggen dat 80 procent van de leerlingen van De 
Fontein met plezier leest.”

…  Luuk Veneboer, directeur basisschool De Fontein, 
Hillegom

‘Met de Bibliotheek op school 
gaan we heel veel aandacht 
aan lezen besteden’

‘…  heel veel 
aandacht aan 
lezen’
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“Stages buitenshuis waren een deel van het jaar door de coronamaatregelen 
lastig te organiseren. Ik was heel blij  dat we in overleg met Aureen het 
podcastproject konden opzetten”, zegt Bor Rooyackers van het Nova College. 
Tweedejaars studenten kregen de opdracht om een podcast over een boek 
te maken. “Podcasts zij n populair en audio is extra uitdagend: de studenten 
moeten een professionele opdracht maken met niet meer dan alleen hun stem, 
verbeelding en inventiviteit.” Het begon natuurlij k met het lezen en bespreken 
van het boek. “Er zullen altij d mensen blij ven die lezen een kwelling vinden, 
maar na afl oop van dit traject heb ik ook leerlingen gehoord die zeiden: ‘Ik heb 
in geen jaren zoveel plezier beleefd aan het lezen van een boek.’”

Hoorspel
De uitkomsten - de uiteindelij ke podcasts - waren wisselend, herinnert Bor zich. 
“Maar dat geeft niet, dat hoort bij  een leertraject. Wat mij  vooral opviel, waren 
de totaal verschillende invalshoeken. Eén groepje had de schrij ver van ‘hun’ 
boek geïnterviewd, een ander groepje maakte een ‘kletspodcast’, een derde een 
hoorspel. Dat trouwens drie uur duurde, dat was nog een verbeterpuntje. Maar 
het was duidelij k dat de boeken hen geïnspireerd hadden.” Bor is ook blij  met 
de duurzame samenwerking met de Bibliotheek. “We kunnen nog zo veel meer 
samen doen. Rond de Kinderboekenweek bij voorbeeld. En ik weet dat de bieb 
in Haarlem Centrum een eigen theaterzaaltje heeft, misschien dat wij  daar na 
corona eens iets kunnen laten zien van onze gezamenlij ke projecten?”

…  Bor Rooyackers, docent en projectbegeleider 
Performing Arts op het Nova College

‘De studenten waren 
duidelij k geïnspireerd door
de boeken’

‘…  duidelij k geïnspireerd 
door de boeken’
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Wat gebeurde er nog meer op het gebied van lezen?
Met subsidie van de Koninklij ke Bibliotheek, de 
gemeente Haarlem en de Rabobank ging na de 
zomervakantie op de vmbo-afdelingen van het 
Coornhert Lyceum, het Schoter Lyceum en het Wim 
Gertenbach College de pilot Project B van start. Het 
doel: het leesplezier onder brugklassers vergroten. 
Aureen: “De docenten kregen aansprekende boeken 
met voorleesfragmenten aangedragen en boeken 
met verschillende uitgewerkte werkvormen, 
anders dan alleen de standaard boekbespreking. 
Veel scholen beginnen de les Nederlands nu met 
20 minuten lezen. En bij voorbeeld op het Schoter 
moeten leerlingen altij d een leesboek bij  zich 
hebben zodat ze in vrij e momenten kunnen lezen. 
Project B kent ook een wedstrij delement. Naar 
aanleiding van een boek gaan leerlingen in groepjes 
stop-motionfi lmpjes maken. Om dat te kunnen doen 
moeten ze met elkaar bespreken wat belangrij ke 
momenten in het boek zij n. Met elkaar praten over 
boeken is belangrij k om het leesplezier te vergroten. 
In mei 2022 worden de winnende fi lmpjes op 
een besloten bij eenkomst vertoond.” Tij dens 
een tussentij dse evaluatie bleken de docenten 
enthousiast over het lespakket. Aureen hoopt dat 
volgend schooljaar veel scholen zich voor dit project 
gaan inschrij ven. 

Ondanks de uitdagingen rond corona zij n 
er 43 gezinnen gekoppeld aan voorlezers en 
coördinatoren van de VoorleesExpress. De 
fl exibiliteit van de vrij willigers bleek opnieuw goud 
waard. Er werd buiten met stoepkrij t op het alfabet 
geoefend, online met elkaar gepraat over wat er 
buiten te zien was en één voorlezer werd een lokale 
bekendheid doordat zij  voorlas op de galerij  van een 
fl at. Er kwamen steeds meer toeschouwers bij . 

Voor de jaarlij kse Voorleeswedstrij d Read2Me! 
voor brugklassers in de Doelenzaal hadden zich vij f 
scholen opgegeven. “Toen op het laatste moment 
bleek dat we naar online moesten omschakelen, 
haakten drie af. Met de overgebleven scholen – het 
Stedelij k Gymnasium en het Wim Gertenbach 
College – werd het toch heel inspirerend. Het was 
een live sessie en dat was superspannend, ook 
vanwege de afh ankelij kheid van de techniek. Maar 
alles ging heel goed!”

Veel scholen namen contact met de  Bibliotheek 
op voor collectie-advies, saneren en workshops 
leesbevordering voor het team.
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#vrij willigersbij debieb

Marjo Wolse-de Weij ze, vrij williger online leesclub
In het voorjaar van 2021 is Marjo Wolse-de Weij ze 
(68 jaar) begonnen als leescoach bij  de online 
leesclub. Tij dens wekelij kse online bij eenkomsten 
helpt ze volwassenen om de Nederlandse taal te leren 
lezen. Marjo vertelt: “We focussen  op de inhoud van 
een tekst en op de uitspraak van het Nederlands. Om 
de beurt leest een cursist een alinea van een tekst 
voor. We praten vervolgens over moeilij ke woorden 
die erin voorkomen en ik help hen met de juiste 
uitspraak van de klanken.” 

De leesclub van Marjo bestaat momenteel uit vier 
mensen met zeer diverse achtergronden, van Turks 
tot Aziatisch. De gemiddelde leeftij d is ongeveer 
dertig jaar. “Iedereen heeft weer heel andere 
beweegredenen om eraan deel te nemen en dat 
maakt het werk heel boeiend.” 

Met haar jarenlange ervaring als docent Nederlands 
past dit vrij willigerswerk heel goed bij  haar. Vanaf 
het begin van het project was ze betrokken bij  de 
invulling ervan. “We moesten wel een beetje opnieuw 
het wiel uitvinden, maar dat sprak me wel aan. Door 
een goede tip van mij n coördinator om de teksten en 
oefeningen te gebruiken van www.nieuwsbegrip.nl 
heb ik elke week een leuke invulling voor de leesclub. 
Op deze site staan diverse teksten en oefeningen op 
verschillende leesniveaus. Allemaal gaan ze over een 
actueel onderwerp zoals bij voorbeeld de Olympische 
Winterspelen. Ik kies de onderwerpen zorgvuldig uit 

omdat de cursisten allemaal andere referentiekaders 
hebben, en ik het belangrij k vind dat het iedereen 
aanspreekt. Zo hebben we laatst een tekst gelezen 
over het oude Egypte. Heel interessant om met 
elkaar woorden als ‘archeoloog’ en ‘graftombe’ te 
bespreken.”

Marjo geniet van interactie met mensen. “Toch merk 
ik dat digitaal lezen met een groep mensen zwaarder 
is dan wanneer je fysiek bij  elkaar zit. Mensen zitten 
thuis en worden dan gemakkelij k afgeleid door 
allerlei activiteiten om hen heen. Sommigen hebben 
moeite om geduldig mee te lezen terwij l een ander 
voorleest. Daarom probeer ik steeds uit te vinden hoe 
ik hun aandacht vast kan houden. Gelukkig ben ik 
vanuit mij n oude vak als docent gewend om mensen 
directief aan te spreken, en dat werkt vaak wel! Het is 
een mooie activiteit om samen met anderstaligen de 
Nederlandse taal te lezen.” 
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In maar liefst acht van de tien vestigingen van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland spelen verbouwings- en/of vernieuwingsplannen. Bij  de 
een gaat het om het verplaatsen van een ingang, bij  de ander om complete 
nieuwbouw. Of complete vernieuwing van het interieur. “De transitie van een 
boeken- naar een mensenbibliotheek, oftewel van ‘collectie’ naar ‘connectie’, 
vergt fysieke aanpassingen aan de inrichting”, vertelt Rob Vermeeren. Die 
transitie speelt op korte termij n vooral bij  de drie Haarlemse wij kvestigingen 
en in de vestiging in Bloemendaal. “We willen dat die vestigingen de huiskamer 
van de wij k worden, een laagdrempelige plek waar mensen zich altij d welkom 
voelen, waar ze anderen kunnen ontmoeten, aan activiteiten deelnemen en 
zichzelf ontwikkelen. Bij  het aanpassen van de inrichting staat fl exibiliteit 
hoog in het vaandel. Door – ik noem maar een paar dingen – te werken met 
verrij dbare kasten, gordij nen die een groot podium in een knus zitje omtoveren 
en door meubilair verschillende functies te geven, creëer je maximale 
fl exibiliteit.”

Passen de dromen binnen het budget?
Rob denkt met veel plezier terug aan de workshops die hij  volgde onder 
leiding van het team van Aat Vos. Deze architect werd aangetrokken om de 
metamorfose van een aantal bibliotheken vorm te geven. “Ik kreeg enorm 
veel energie van die dagen. We brainstormden met collega’s van Collectie, 
Programmering, Dienstverlening en Marketing  & Communicatie en met 
mensen van de gemeente over welke look & feel we voor de vestigingen voor 
ogen hadden. Er hing een  constructieve sfeer, alle afdelingen dachten met 
elkaar mee, iedereen had begrip voor elkaars wensen en standpunten en er 
werd snel geschakeld. Als wij  iets inbrachten, zagen we dat de volgende dag al 
in een aangepast ontwerp van Aat terug. Ik vond het heel mooi om te zien hoe 
zo’n proces in zij n werk gaat en hoe groot de betrokkenheid van iedereen is. 
Met als resultaat voor iedere vestiging een 3D-ontwerp waar we ons allemaal 
in konden vinden. Met die ontwerpen is Aat Vos naar huis gegaan om te kij ken 
of onze dromen binnen ons budget vallen. Een deel van de inrichting wordt 
gerealiseerd door het werven van fondsen. Het zal 2023 zij n voor er concreet 
met de nieuwe inrichting begonnen kan worden.”

…  Projectmanager Rob Vermeeren

‘De transitie van collectie naar 
connectie vergt veel fysieke 
aanpassingen’

‘We willen naar een 
laagdrempelige plek 
waar mensen zich altij d 
welkom voelen’

‘Ik kreeg enorm 
veel energie van de 
workshops over de 
metamorfose van een 
aantal vestigingen’
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Voorsorteren 
Haarlem Centrum is eerder aan de beurt. Dit jaar is veel voorbereidend werk 
gedaan voor groot onderhoud dat hoognodig moet gebeuren.  Dakisolatie, 
dakbedekking en ramen worden  vervangen. Er komt nieuwe, duurzame, 
verlichting en een nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. “Vanaf 1 mei gaan 
we zeven maanden verbouwen. Het nieuwbouwgedeelte – ik weet niet of we 
dat nog zo mogen noemen, het stamt uit 1974 – staat op de nominatie voor 
gemeentelij k monument. Daar hebben we op voorgesorteerd. Het dak boven 
op die glazen bieb is heel slank. We hebben er een monumentenarchitect 
bij gehaald met de vraag: hoe kunnen we het dak zó isoleren dat het nog wel 
steeds slank oogt? Ook hebben we besloten het geschikt te maken voor de 
plaatsing van zonnepanelen waar mensen uit de buurt gebruik van kunnen 
 maken, en  wordt de mogelij kheid van een groen dak  onderzocht.” 

In de startblokken
Ook voor andere vestigingen is veel voorbereidend werk verricht. “De bieb in 
basisschool De Paradij svogel in Vogelenzang verdubbelt in omvang. De collectie 
blij ft hetzelfde, maar er komen werk- en studieplekken en een leestafel, óók 
voor andere bezoekers dan de leerlingen van de ernaast gelegen basisschool. 
Het wordt een plek waar we ontmoeting stimuleren.” 

Voor de verbouwing van Bloemendaal is met de partners Welzij n Bloemendaal 
en het WMO-loket een voorstel voor een nieuwe inrichting opgesteld. “ Voor 
de fi nanciering hiervan zij n we nu bezig met het werven van de gelden (via 
gemeente, fondsen en particuliere gevers). We hopen de uitvoering in de 
tweede helft van 2022 te kunnen realiseren.”

Eind 2021 is de verbouwing van één vestiging concreet begonnen. In Zandvoort 
werd de ingang aangepast, tegelij k met die van het naastgelegen café. Het 
resultaat is een betere zichtbaarheid en toegankelij kheid van de bieb én meer 
mogelij kheden voor samenwerking met de nieuwe horeca-exploitant. 

“In Hillegom”, besluit Rob, “wachten we op het startschot van de 
projectontwikkelaar die nog in gesprek is met de gemeente over de nieuwbouw 
in het centrum. Maar we staan in de startblokken. We zij n in gesprek met een 
partij  die het huidige gebouw wil kopen en we zij n in onderhandeling over het 
huurcontract van het nieuwe pand. Ik hoop dat we in 2022 in volle vaart uit de 
startblokken kunnen.”
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Minder geld, meer taken. Samengevat zou je zo de situatie van de Bibliotheek 
in de afgelopen jaren kunnen omschrĳ ven. Om de nieuwe, maatschappelĳ ke 
rol in te kunnen vullen, is meer budget nodig. De Bibliotheek gaat daarom ook 
op zoek naar ‘nieuwe’ � nanciering. 

De ‘oude’ Bibliotheek draaide op fi nanciering van de gemeente en op 
contributie-inkomsten van de leden. “Gemeenten hebben de afgelopen jaren 
veel moeten bezuinigen, dat werkte door in onze subsidies”, zegt Birgitta Fij en, 
manager Business Development. “Om onze nieuwe rol als maatschappelij ke 
bibliotheek in te vullen en meer te kunnen bereiken voor met name de 
kwetsbare inwoners van Zuid-Kennemerland, hebben we juist meer geld nodig. 
Inrichtingen moeten worden vernieuwd en veranderd, personeel geschoold en 
 programma’s ontwikkeld. “Dat gaat om véél geld voor eenmalige investeringen. 
En om veel plekken, want al onze vestigingen zij n in transitie. Het jaar 2021 
was een jaar van voorbereiden. We hebben planningen en kostenoverzichten 
gemaakt en bekeken voor welke onderdelen we waar fi nanciering zouden 
kunnen vinden. Continu meer doen voor hetzelfde geld is niet realistisch. Het 
past wel bij  de Bibliotheek en de medewerkers om altij d een stapje harder te 
lopen, omdat we passie voelen voor boeken en mensen, maar het is natuurlij k 
niet houdbaar.”

Huiswerk
Gelukkig ondersteunt de gemeente de Bibliotheek met meer dan alleen de 
exploitatiesubsidie. “Ik heb goed gekeken  waar de urgenties van de gemeente 
en die van onszelf elkaar overlappen. Zo zagen we in Haarlem Schalkwij k 
bij voorbeeld het probleem van veel kleinbehuisde gezinnen, waar de kinderen 
geen ruimte hebben om huiswerk te maken. Die plek wilden wij  graag voor 
ze creëren. Over het algemeen zij n de gemeenten geïnteresseerd in dergelij ke 
oplossingen en kunnen we voor  dergelij ke aanpassingen in de inrichting 
een projectsubsidie aanvragen.” Om verduurzamende maatregelen bij  de 
verbouwing van Haarlem Centrum te kunnen uitvoeren, hebben de gemeente 
en de Bibliotheek samen een subsidieaanvraag bij  de provincie Noord-Holland 
ingediend.

…  Birgitta Fij en, manager Business Development 

‘Continu meer doen
voor hetzelfde budget is niet 
realistisch’

‘Het past bij  de 
bibliotheek medewerkers 
om altij d een stapje 
harder te lopen, omdat 
we een passie voor 
boeken en mensen 
hebben’
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Coulante fondsen
Ook fondsen zij n belangrij k voor de fi nanciering van eenmalige investeringen. 
Birgitta is vooral geïnteresseerd in fondsen met vergelij kbare doelstellingen 
als de Bibliotheek, zoals het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen, 
het ondersteunen van kwetsbare jongeren of het verbeteren van digitale 
vaardigheden. “Wij  kij ken welke fondsen bij  onze ambitie passen.” Net als 
eerdere jaren deed de Bibliotheek Zuid-Kennemerland ook dit jaar mee aan 
de Rabo ClubSupportactie. “De gewonnen € 3.500 hebben we besteed aan 
materialen voor kinderkunstatelier Kunstnest in de Bibliotheek Schalkwij k 
waarmee we dit jaar een vaste samenwerking zij n aangegaan. Ook deed de 
Rabobank al eerder een donatie voor de VoorleesExpress in Heemstede. Het is 
fi jn om zo’n partner te hebben, die zich verbonden voelt met de omgeving.” 
Blij  was Birgitta ook met de coulance die verschillende fondsen toonden in 
een periode van corona waarin activiteiten noodgedwongen moesten worden 
geannuleerd. “Zo was het uitgesloten dat onze BoekStartcoaches tij dens de 
lockdowns op het consultatiebureau mochten aanschuiven om ouders te 
informeren over het belang van voorlezen aan baby’s. De subsidie die het 
landelij k actieprogramma Kunst van Lezen ons voor 2021 had toegekend zij n 
we gelukkig niet kwij t, maar mogen we meenemen naar 2022.”

83 cent
Nieuw voor de Bibliotheek is het aanspreken van particuliere gevers. “Er 
zij n voldoende mensen die iets willen teruggeven aan de gemeenschap 
waar ze wonen of werken: een plek voor jongeren of eenzame ouderen of 
nieuwe Nederlanders. We hebben al enkele jaren een vaste groep leden die 
bovenop hun lidmaatschapsgelden een donatie doen als Vriend. Daar zij n we 
heel blij  mee. In Bloemendaal zij n we begonnen met het verkennen van de 
mogelij kheden om nieuwe particuliere gevers te werven. Enkele inwoners van 
de gemeente hebben toegezegd dat ze hun eigen netwerk gaan aanspreken. 
Particuliere gevers kunnen een eenmalige bij drage doen of kiezen voor een 
periodieke schenking – dat is ook belastingtechnisch interessant. Ik vind het 
heel spannend hoe dit zich gaat ontwikkelen.”

Aan het eind van het jaar kwam er een opsteker vanuit Den Haag. Tot en met 
2021 ontvingen de  Bibliotheken 8 eurocent per inwoner van het Rij k voor 
het bevorderen van digitale vaardigheden, met ingang van 2022 wordt dat 
verhoogd naar 83 cent. “De overheid vindt digitale inclusie heel belangrij k 
voor de samenleving. Dat vergt veel inzet van ons, onder andere met onze 
Informatiepunten Digitale Overheid, de Digitaal Sterk!-centra en tal van 
cursussen. Het is een goede ontwikkeling dat de overheid dat ziet, en in 
extra budget vertaalt.”

‘Het is fi jn om zo’n 
partner te hebben als 
de Rabobank, die zich 
verbonden voelt met de 
omgeving’

‘Er zij n voldoende 
mensen die iets willen 
teruggeven aan de 
gemeenschap waar ze 
wonen of werken’
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“Mij n ogen gingen open”, herinnert Alexander Westerwoudt zich van de 
dag – al jaren geleden – dat hij  een rondleiding in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum kreeg. “Het zat er bij voorbeeld vol met studenten. Ik had me nooit 
gerealiseerd dat de bieb zo’n populaire studieplek is. Ik had nog dat beeld 
van de Bibliotheek als boekenuitlener voor ogen. Dat is de bieb gelukkig nog 
altij d, maar daarnaast zo veel meer. Ik kwam erachter dat de Bibliotheek, net 
als de Rabobank, een sterke maatschappelij ke rol in de samenleving heeft en 
dat we ook nog eens dezelfde thema’s omarmen, zoals het bevorderen van 
kansengelij kheid, het stimuleren van zelfredzaamheid en duurzaamheid. 
De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. In plaats van 
dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren we een deel van de 
winst terug in de maatschappij . Dat stelt ons ook in staat om bij voorbeeld 
met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland mooie impactvolle projecten te 
ondersteunen.”

Kinderhoekje
Zo sponsorde de bank vorig jaar bij voorbeeld iPads voor de VoorleesExpress 
omdat de voorleesvrij willigers door corona niet bij  de gezinnen thuis konden 
komen. Naast fi nanciële biedt de bank ook morele steun. Alexander: “De 
Bibliotheek heeft veel bewustwordingsprojecten rond plastic afval. Met een 
team van de bank hebben we een keer in een bootje van gerecycled plastic 

…  Alexander Westerwoudt, adviseur marketing, 
communicatie en coöperatie Rabobank 

‘De Bibliotheek en de Rabobank 
omarmen dezelfde thema’s’

‘De maatschappelij ke 
betrokkenheid van de 
Bibliotheek gaat veel 
verder dan lezen en taal’

Kinderkunstatelier 
Kunstnest in Schalkwij k 
profi teerde van de 
opbrengst van de Rabo 
ClubSupportactie.
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‘Het is prachtig hoe we 
gezamenlij k onze kennis 
en ons netwerk kunnen 
inzetten om tot iets 
moois te komen’

een dag lang plastic afval uit de Haarlemse grachten opgevist. 
Uit zulke activiteiten blij kt ook weer dat de maatschappelij ke 
betrokkenheid van de Bibliotheek veel verder gaat dan lezen en 
taal.” Dat de bieb altij d bij  de bank op het netvlies staat, bleek toen 
de Rabobankvestiging in Heemstede moest sluiten. “Daar stond een mooi 
kinderhoekje, nog helemaal goed. Dat hebben we als eerste aan de Bibliotheek 
aangeboden, het staat nu in Plein 1 in Heemstede.”

Verbinding met de samenleving
Meestal is het zo dat de Bibliotheek projecten aandraagt, maar andersom komt 
ook voor. Alexander: “Een van onze ledenraadsleden ontwikkelde onlangs een 
leskist voor het onderwij s over armoede. We hebben dit bij  Birgitta Fij en van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aangedragen en het project vervolgens 
samen uitgerold. Het is prachtig hoe je gezamenlij k je kennis en je netwerk 
kunt inzetten om tot iets moois te komen.” Alexander is ook onder de indruk 
van de manier waarop de bieb de verbinding met de samenleving zoekt. “Mij n 
dochter heeft meegedaan aan een Sta Sterk Training in de vestiging Schalkwij k. 
Het is mooi dat de Bibliotheek ruimte voor zulke activiteiten biedt. Je wilt zo 
veel mogelij k mensen de mogelij kheid bieden om mee te doen, dan helpt het 
dat de bieb een laagdrempelige locatie is. Afsluitend kan ik niets anders zeggen 
dan dat we een goede relatie hebben. Onze doelstellingen liggen zo in elkaars 
verlengde dat ik ervan overtuigd ben dat wij  deze vruchtbare samenwerking 
nog jaren gaan voortzetten.”
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 2.0
De Bibliotheek als organisatie
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Ook in het jaar 2021 hebben onze medewerkers 
een grote bij drage geleverd aan de wendbaarheid 
van de Bibliotheek. De uitwerking van corona 
vraagt op het werk nog steeds om fl exibiliteit, 
doorzettingsvermogen, buiten de kaders denken en 
schakelen op frequent veranderende informatie. 

Binnen de mogelij kheden hebben alle medewerkers 
elke keer kansen gezien en ook gepakt. Een deel van 
onze medewerkers  werkte conform overheidsadvies 
voornamelij k thuis. Het andere deel  was aanwezig 
op de werkvloer omdat de Bibliotheek (beperkt) 
open is geweest. Uiteraard heeft de duur van de 
pandemie ook op onze medewerkers zij n weerslag 
gehad. Tussen management en medewerkers is altij d 
getracht om, binnen de kaders, rekening te houden 
met de (individuele) behoeften en samen tot een 
duurzame werksituatie te komen. De specialisten van 
onze arbodienst ondersteunen hier natuurlij k ook bij . 

De focus is blij ven liggen op anticiperen op behoefte, 
juist in deze tij d. 
De voorbereidingen voor een nieuwe organisatie- 
en overlegstructuur, nieuwe generieke functie-
omschrij vingen en de in-, door- en uitstroom van 
medewerkers zij n regulier doorgegaan. 

Net als in 2020 heeft door corona de focus gelegen 
op het creëren van een veilige (werk)omgeving. 
De integrale coronawerkgroep heeft ook dit jaar 
weer de steeds wisselende richtlij nen vanuit de 
overheid toegepast. Zo hebben we samen met 
alle medewerkers zorggedragen voor een veilige 
omgeving voor zowel medewerkers als bezoekers. 
Met name het coronaveilig organiseren van 
activiteiten voor de kwetsbare groepen in de 
samenleving was een speerpunt. 

Vrij willigers   
Ook de vrij willigers hebben in het jaar 2021 een 
grote bij drage geleverd aan de wendbaarheid van de 
Bibliotheek. De uitwerking van corona heeft uiteraard 
ook bij  de vrij willigers gevraagd om fl exibiliteit, 
doorzettingsvermogen, buiten de kaders denken en 
schakelen op frequent veranderende informatie. 
Soms hebben de vrij willigers hun werkzaamheden 
fysiek uitgevoerd en soms zij n deze werkzaamheden 
online uitgevoerd. 

De vrij willigersorganisatie is onder leiding van 
de coördinator verder geprofessionaliseerd. De 
verbinding tussen de groep vrij willigers en de mede-
werkers heeft verder vorm gekregen.  De vrij willigers 
voelen zich betrokken en gewaardeerd.

Op 31 december 2021 zij n er 151 vrij willigers 
geregistreerd, op 31 december 2020 waren dat er 148. 

Uitgesplitst naar gemeente ziet dat er als volgt uit 
voor 2021: 
Haarlem 124 vrij willigers; Heemstede 9 vrij willigers; 
Bloemendaal (Bennebroek) 6 vrij willigers; 
Hillegom 6 vrij willigers en Zandvoort 6 vrij willigers. 

 2.1
Personeelsbeleid & arbobeleid

2.1 | Personeelsbeleid & arbobeleid
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 2.2
Jaarverslag 
Ondernemingsraad
Als ondernemingsraad (OR) proberen we bij  te dragen 
aan een juiste balans tussen enerzij ds de belangen 
van de organisatie en anderzij ds de belangen van de 
medewerkers met als belangrij kste doelen een goed 
en gezond werkklimaat voor medewerkers en het 
waarborgen van de continuïteit van de organisatie. 

Covid-19
In 2020 kregen we door de komst van het coronavirus 
te maken met een ‘ander normaal’. Het coronavirus 
Covid-19 had besloten ook in 2021 stevig in ons 
midden te blij ven. We leefden van coronamaatregelen 
naar weer nieuwe coronamaatregelen en moesten 
ons telkens aanpassen aan een nieuwe situatie. 

Door de gezamenlij ke inspanning van bestuurder en 
medewerkers is het gelukt het afgelopen jaar de dienst-
verlening aan leden en bezoekers, ondanks de aanhou-
dende coronapandemie, voort te zetten. Medewerkers 
in de publieksdienstverlening hebben, ondanks het 
feit dat hier sprake was van een onder bezetting, met 
veel toewij ding hun steentje bij gedragen.

Overleg
De OR heeft samen met de bestuurder en de Raad 
van Toezicht (RvT) een jaarlij kse overlegstructuur. Als 
gevolg van de aanhoudende coronapandemie moest 
de OR dikwij ls noodgedwongen thuiswerken en werd 
er minder vaak fysiek vergaderd en meer online via 
Teams. Door ook thuis gebruik te kunnen maken van 
Teams zij n de periodieke onderlinge overleggen en de 
overlegvergaderingen met de bestuurder nauwelij ks 
onder druk komen te staan.

Instemming & advies
De OR heeft zich ook in 2021 actief ingezet in het 
belang van de medewerkers en de organisatie en 

heeft de volgende adviesaanvragen behandeld: 
sluiting van de Bibliotheek op het Station, 
wij ziging organisatiestructuur en vervanging 
leenapparatuur. Daarnaast ontving de OR de volgende 
instemmingsverzoeken: wij ziging arbeids- en rust-
tij den regeling & invoering Jaaruren systematiek 
(JUS), RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en 
Plan van Aanpak, aanstelling Preventiemedewerker 
en wij ziging overlegstructuur. Betreff ende het 
instemmings verzoek ‘wij ziging werktij denregeling 
& invoering JUS’ heeft de OR medio 2021 de hulp 
ingeroepen van een externe deskundige. Door middel 
van een online enquête heeft de OR zij n achter ban 
geraadpleegd over hun ervaring met het huidige 
rooster en de werktij den. Nu er aan het eind van 
2021 een principeakkoord Cao Openbare Biblio-
the ken is bereikt, zal er begin 2022 een nieuwe 
en goedgekeurde Cao OB liggen. De OR verwacht 
daarmee dit dossier voor het einde van de zittings-
periode van de OR op 1 mei 2022 in overleg met de 
bestuurder en met instemming van de raad te kunnen 
sluiten.

Vooruitblik
De focus voor 2022 ligt vooral op vroegtij dige 
betrokkenheid van de OR bij  het beleid van de 
organisatie. Alleen dan kunnen medewerkers invloed 
uitoefenen op het beleid en de besluitvorming en is 
er daadwerkelij k sprake van medezeggenschap in de 
organisatie.

De OR kij kt terug op een enerverend 2021 en is de 
bestuurder erkentelij k voor haar vertrouwen. Met 
de OR-verkiezingen in zicht en het afscheid van de 
zittende OR in april 2022, blij ft de overtuiging dat de 
medezeggenschap een wezenlij k onderdeel is van de 
organisatie. ‘Alleen samen komen we verder’.

Jeanne Serné, voorzitter ondernemingsraad 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland

2.2 | Jaarverslag Ondernemingsraad



Jaarverslag 2021 de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 48

 2.3
Partners per gemeente

Bloemendaal

Culturele instellingen
Creatief centrum Bennebroek
Historische vereniging 
Heemstede-Bennebroek
Caprera
Floor de Bruyn Kops (kunstenaar)
Max Koning (kunstenaar)
Muziekschool Bloemendaal
Maarten Bogaers (singer-
songwriter)
Godfried Bomans Genootschap
Martje Saveur (schrĳ ver)
Lisa van der Bunt (schrĳ ver)

Onderwij s
Scholen primair onderwĳ s
Scholen voortgezet onderwĳ s
Peuterspeelzalen en 
kinderopvang, w.o. KDV Les Petits 
en De Franciscus
IKC Paradĳ svogel 

Community
KBO (katholieke ouderenbond)
St. Tĳ dsparen
Dorpskerk Bloemendaal
Dorpshuis Vogelenzang

Welzij n
Welzĳ n Bloemendaal
Verzorgingshuis Kennemerhart 
Meerleven
Hartekampgroep De Raak

Bedrij fsleven
Zocherlounge

Non profi t
Amnesty International

Gemeente Bloemendaal

Haarlem

Culturele instellingen
De Pletterĳ  Haarlem
St. Culturele Activiteiten 
Schalkwĳ k
Museum Haarlem
Hart Haarlem
Wereld Muziekschool 
Marissa Beretta (Dubbel belicht)
Noord-Hollands Archief
Frans Hals museum 
Philharmonie Stadsschouwburg
Toneelschuur 
Patronaat 
Teylers Museum 
Museum van de Geest

Onderwij s/gerelateerd
Scholen primair onderwĳ s
Scholen voortgezet onderwĳ s
Peuterspeelzalen en 
kinderopvang
MBO school Nova College
St. Studiemax
Haasje van der Mandele & Minny 
 Willing & Miek 
Ad Appel
Instituut Nederlandse Taal 
Keesmaat

Community
Buuv Haarlem
Coalitie Haarlem Ontmoet

Ground8
Verhalenhuis Haarlem
Meemaakpodium Communities 
Vrĳ willigers Taalsoos
Netwerk Basisvaardigheden
St. Samen Haarlem

Welzij n
Consultatiebureaus
Centrum voor Jeugd en Gezin
Zorgbalans
Haarlem Eff ect
DOCK
Ecosol
Pasmatch personeelsdiensten 
Paswerk 
Spaarne Gasthuis

Bedrij fsleven
Daan! 
Kemp & Havelaar
Technodesk

Non profi t
St. Hattrick
Vluchtelingenwerk
Amnesty International
St.  Somaliërs Haarlem en 
omgeving
St. Palanka Negra

Gemeente Haarlem
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Heemstede

Culturele instellingen
Heemsteedse Kunstkring
Podia Heemstede
Harmonie St. Michaël
Symfonisch blaasorkest
Historische vereniging Heemstede 
Bennebroek
Voorwegkoor
St. Heemsteedse kunstbeurs
St. de Vrolĳ ke Noot

Onderwij s
Scholen primair onderwĳ s
Scholen voortgezet onderwĳ s
Peuterspeelzalen en 
kinderopvang, w.o. KDV Op Stoom

Community
Coördinator Plein1
Sybil van Dam (verhalentafel)

Welzij n
De Drive zorgspecialist
Kennemerhart Dree� art  
Roads
Wĳ  Heemstede
Woonzorgcentrum De 
Heemhaven

Bedrij fsleven
Boekhandel  Blokker
Horeca Binnenstebuiten Plein1

Gemeente Heemstede

Hillegom

Culturele instellingen
Bibliotheek Bollenstreek
St. Cultuurbeleving Hillegom
De Living Museum
Kunstuitleen Hillegom
Ouderenkoor Eigenwĳ s
Muziekvereniging Crescendo
Toneelvereniging KNA
Popkoor Hillegom
Hillegomse Harmoniekapel
Symphoenix Hillegom
St. kunstenaarscollectief De 
School Hillegom
Jazzclub Perdido

Kunstuitleen Bollenstreek
Cultuureducatiegroep
Koor Hatwikwa
Hillegomse Muziekschool
Kunstenaars Bennebroek
Jeugdtheaterschool Flores
Dansschool Total Move
Kunstgalerie Hillegom Art 
Projects
Balletschool Martha de Rĳ k
Huiskameratelier Ada van 
Werkhoven
Lenie Kamstra (kunstenares) 
Vrienden van Oud Hillegom

Onderwij s
Scholen primair onderwĳ s
Scholen voortgezet onderwĳ s
Peuterspeelzalen en 
kinderopvang

Community
St. Inclusie en Discriminatie-
bestrĳ ding
Harddraverĳ -vereniging
Oranje comité Hillegom
Omroep Bollenstreek
SportSupport

Welzij n
Hozo Ouderenzorg
St. Qbusfonds
Jongerenwerk Solution
Welzĳ nskwartier
Welzĳ nsKompas Hillegom
’s Heerenloo zorggroep
Het Raamwerk zorgcentrum 
Hillegom
ISD Werk Inkomen Zorg 
Bollenstreek
Annette Damman (talentcoach)
Alzheimervereniging Hillegom
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Bedrij fsleven
Bierbrouwerĳ  Klein Duimpje
Initiatiefrĳ k Hillegom
Bloemencorso
Koopcentrum Hillegom

Gemeente Hillegom

Zandvoort

Onderwij s/gerelateerd
Scholen primair onderwĳ s
Peuterspeelzalen en 
kinderopvang
Taalcoaches Zandvoort
Instituut Nederlandse Taal 
Keesmaat Zandvoort

Community
Senioren-vereniging

Welzij n
DOCK
Ecosol
St. Ondersteuning aan mensen 
met een beperking
Sociaal Wĳ kteam
Haarlem Eff ect
Pluspunt
Zorgbalans
Tandem
Kennemerhart
RIBW-K/AM
De Verbeelding Zandvoort

Bedrij fsleven
’t Lokaal, café Blauwe Tram

Gemeente Zandvoort
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 2.4
Jaarverslag Raad van Toezicht

Algemeen
Het jaar 2021 was het tweede jaar op rij  waarin 
de wereld de gevolgen van de coronapandemie 
in alle vezels en haarvaten heeft gevoeld. Ook de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland ontkwam niet aan 
de nodige maatregelen en is gedurende het jaar op 
verschillende momenten volledig gesloten geweest of 
ernstig in de uitvoering van de taken belemmerd.

Directie en medewerkers hebben binnen de 
beperkende maatregelen, en rekening houdend 
met de veiligheid van medewerkers en bezoekers, 
altij d gezocht naar mogelij kheden om (delen van) de 
dienstverlening aan onze bezoekers zo goed mogelij k 
overeind te houden. Dat ging soms met uitdagingen 
gepaard, maar het was fi jn om te merken dat de 
bezoekers onze activiteiten waardeerden.

Door alle onregelmatigheden was het moeilij k de 
geplande vernieuwingen in het werken goed door te 
voeren. Daar kwam bij  dat het MT werd geraakt door 
vertrek en ziekte van medewerkers, waardoor juist 
de aansturing van de organisatie fl ink onder druk 
kwam te staan. Dat maakte het werk bij  tij d en wij le 
niet eenvoudig. Gelukkig lij kt er nu een iets rustiger 
tij d aangebroken en kan de organisatie zich weer 
meer richten op de kerntaken en de zozeer gewenste 
vernieuwingen.

Daarnaast is veel aandacht uitgegaan naar 
de voorbereiding van de verbouwingen c.q. 
vernieuwingen van de vestigingen in Haarlem en 
de plannen rond de verkoop en vernieuwing van de 
 Bibliotheek in Hillegom.

De Raad van Toezicht hoopt dat zodra de reguliere 
werkzaamheden weer enigszins normaal uitgevoerd 
kunnen worden, er weer voldoende tij d en 
aandacht is om de plannen zoals geformuleerd in 
ons beleidsplan voor de periode 2021-2024 met 
hernieuwde energie op te pakken.

Governance
De Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
werkt met het Raad van Toezicht model en volgt de 
Governance Code Cultuur. De acht principes uit de 
bij gestelde code uit 2019 gelden als richtlij nen voor 
goed bestuur en toezicht volgens het principe ‘pas 
toe of leg uit’.

Er is een verdeling van taken, verantwoordelij kheden 
en bevoegdheden tussen bestuurder en 
toezichthouders. Het bestuur legt verantwoording 
af aan de Raad van Toezicht en voorziet de Raad 
regelmatig van alle relevante informatie. De 
bestuurder is verantwoordelij k voor de algemene en 
dagelij kse leiding van de organisatie, gericht op het 
behalen van de doelstellingen van de organisatie. Een 
en ander is vastgelegd in een reglement voor de Raad 
van Toezicht en een Directiereglement.

De Raad van Toezicht voert zij n toezichthoudende, 
adviserende en werkgeversrol op een professionele en 
onafh ankelij ke wij ze uit. De Raad benoemt de externe 
accountant, houdt een functioneringsgesprek met de 
bestuurder en voert jaarlij ks een zelfevaluatie uit.

De samenstelling van de Raad weerspiegelt 
verschillende aspecten van de organisatie. Bij  
vacatures wordt geworven op basis van opgestelde 
profi elen; daarbij  wordt gestreefd naar een 
evenwichtige en diverse samenstelling. Leden van 
de Raad van Toezicht kunnen voor maximaal twee 
termij nen van vier jaar benoemd worden.
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De Raad van Toezicht  kwam in het verslagjaar 5 keer 
in reguliere vergaderingen en 1 keer in een extra 
vergadering bij een. Als gevolg van corona hebben de 
vergaderingen niet altij d live plaatsgevonden. In de 
vergaderingen werd onder andere gesproken over: de 
renovatieplannen voor de bibliotheekvestigingen in 
Haarlem, de plannen rond de Bibliotheek in Hillegom, 
de gevolgen van de coronacrisis voor het functioneren 
van de Bibliotheek, de gewenste cultuurverandering 
in de organisatie en de fi nanciële resultaten.

De auditcommissie, sinds dit jaar bestaande 
uit mevrouw Marjolein Slappendel en de heer 
Jeroen Preij de, kwam samen met de bestuurder 
en de controller 5 keer bij een ter voorbereiding 
van de reguliere fi nanciële onderwerpen voor de 
vergaderingen van de Raad van Toezicht. Daarnaast 
werd door de auditcommissie het jaarlij kse gesprek 
met de accountant gevoerd. 

De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw 
Birgitta de Gruij ter en de heer Jaap Lampe, heeft in 
oktober overleg gevoerd met de  ondernemingsraad.

Als gevolg van de wisselingen in de samenstelling 
van de Raad van Toezicht, alsmede het feit dat 
er als gevolg van corona niet live vergaderd kon 
worden, heeft in het verslagjaar geen jaargesprek 
plaatsgevonden met de directeur/bestuurder en geen 
zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Beide zaken 
zullen in 2022 met spoed opgepakt worden.

Ten slotte

Ook in 2021 is de fl exibiliteit en de betrokkenheid 
van alle medewerkers als gevolg van de 
coronamaatregelen regelmatig stevig op de proef 
gesteld. Desondanks heeft iedereen zich professioneel 
en positief opgesteld, waardoor het gelukt is de 
dienstverlening van de bibliotheken zo goed mogelij k 
voort te zetten en onze bezoekers te helpen.

Wij  bedanken de directie en de medewerkers voor 
hun inzet en betrokkenheid, juist in deze moeilij ke 
tij d.

Jaap Lampe,
Voorzitter Raad van Toezicht

Namens de leden van de Raad van Toezicht
Ferry Tromp
Birgitta de Gruij ter
Jeroen Preij de
Marjolein Slappendel
Jocelyn Long

Samenstelling Raad van Toezicht
1e termij n 2e termij n einde

F.A.J. Tromp augustus-15 augustus-19 augustus- 23

J.J.Q. Lampe (voorzitter) juli-19 juli-23 juli-26

B.P. de Gruĳ ter juli-19 juli-23 juli-27

J.C.J. Preĳ de  januari-21 januari-25 januari-28

M.H. Slappendel januari-21 januari-25 januari-29

J.A. Long januari-21 januari-25 januari-29

Gedurende het verslagjaar bestond de Raad 
van Toezicht uit:
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 3.0
Financieel

Zandvoort

Hillegom

Bloemendaal

Heemstede

Haarlem

Het aantal leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemer land 
was in 2021: 63.639. Van de inwoners van onze regio is 
25% lid van de Bibliotheek. Ondanks corona en de sluiting 
van al onze vestigingen  gedurende een periode van 
bij na 5 maanden hebben we  het afgelopen jaar 857.579 
uitleningen kunnen verzorgen (ter vergelij king: in 2020 
was dit bij na 939.000).  20% hiervan betrof uitleningen van 
digitale materialen, ten opzichte van 14% in 2020.
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Totaal

2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 40.160 40.519 -0,9%

Volwassenen 22.910 25.096 -8,7%

Instellingen + scholen 144 151 -4,6%

Overigen 425 485 -12,4%

Totaal 63.639 66.251 -3,9%

Gebruikte e-book accounts 8.619 5.666 52,1%

Aantal inwoners 252.931 253.001

% inwoners lid 25% 26%

Bezoekers** 434.867 552.939 -21,4%

Omvang collectie 386.315 399.012 -3,2%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 684.823 807.866 -15,2%

E-book uitleningen 172.756 130.963 31,9%

Totaal uitleningen 857.579 938.829 -8,7%

Openingsuren 275 206 33,4%

Aantal fysieke activiteiten 430 473

Aantal algemene activiteiten 40 7

Aantal online activiteiten 501 123

Groepsontvangsten educatie 20 41

Educatieve pakketten 1.056 795

 3.1
De Bibliotheek
Zuid-Kennemerland in cij fers

Algemeen

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

63.639 

252.931
inwoners hiervan 

is lid

25%

857.579
uitleningen

386.315
collectie
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hiervan 
is lid

25%

Algemene toelichting op de cij fers

Algemeen
Het jaar 2021 is ten gevolge van de coronapandemie 
wederom een jaar dat moeilij k te vergelij ken is met 
andere jaren. Tot 20 mei waren, in verband met 
de geldende coronamaatregelen, alle vestigingen 
gesloten en hebben wij  alleen kunnen werken als 
afh aalbibliotheek. Daarna zij n de meeste vestigingen 
weer volledig en soms zelfs met verruimde openings-
tij den opengegaan. 

Leden en bezoekers
De cij fers van het aantal leden en bezoekers laten 
een grillig verloop zien omdat we bij na 5 maanden 
gesloten waren en daarna alles, in abnormale 
omstandigheden, weer op moesten starten. Ook aan 
het eind van het jaar hadden we nog steeds te maken 
met uitzonderlij ke omstandigheden. Het aantal 
bezoekers vertoont nu weer een stij gende lij n. 
In alle  gemeenten van Zuid-Kennemerland is 
eenzelfde ontwikkeling in het ledenbestand 
zichtbaar. De eerste helft van het jaar  was er een 
daling van het aantal leden. Deze  werd met name 
veroorzaakt door het feit dat de Bibliotheek de 
eerste helft van het jaar gesloten was. Nieuwe leden 
konden zich niet inschrij ven, terwij l bestaande leden 
wel hun lidmaatschap online op konden zeggen. 
In de tweede helft van het jaar stabiliseerde deze 
daling. Er schreven zich veel nieuwe leden in, wat de 
uitschrij vingen vrij wel  compenseerde. 
Specifi ek voor de gemeente Haarlem geldt dat de 
vestiging in Oost langer gesloten was en dat de 
Bibliotheek op het Station per 1 juli defi nitief haar 
deuren heeft gesloten. Dit had ook een negatief 
eff ect op het ledenbestand. Vóór de coronapandemie 
hadden we voor het eerst sinds lange tij d een kleine 
positieve trend van meer in- dan uitschrij vingen. We 
hopen dat deze trend in 2022 weer door gaat zetten.

E-book/luisterboek account
In het aantal actieve e-book/luisterboek accounts zien 
we een stij ging van 52% t.o.v. 2020. 

In 2020 had 9% van de BZK-leden een actief e-book 
account; dat betekent dat ten minste 1 e-book/
luisterboek geleend is. In 2021 was dat 14%.

Van de BZK-leden is 62% jeugd en 37% volwassene. 
Van de actieve e-book accounts is 30% van jeugdleden 
en 70% van volwassen leden. Van alle BZK-jeugdleden 
heeft 6% een actief e-bookaccount, onder de 
volwassen BZK-leden is dit 25%.

Los van het feit dat e-books en digitale luisterboeken 
in het algemeen ingeburgerd raken en in het 
bij zonder bij  de  Bibliotheek geleend kunnen worden, 
hebben ook de coronasluitingen ongetwij feld invloed 
gehad op deze stij gende lij n. In 2020 en 2021 was de   
Bibliotheek minder dagen open dan in een regulier 
(niet-corona) jaar. Voor een deel van de BZK-leden lij kt 
de online  Bibliotheek een welkom alternatief voor de 
fysieke  Bibliotheek te zij n geweest.

Omvang collectie 
Het is een gegeven dat door de jaren heen en per 
vestiging de collectieomvang fl uctueert. De totale 
collectie van heel BZK laat in 2021 een krimp zien 
van 3,2% t.o.v. 2020. Dit komt door verschillende 
factoren. Ten eerste is er een inhaalslag in het 
saneren gemaakt t.o.v. 2020: wegens sluitingen en 
het beperkende eff ect van de coronamaatregelen op 
de bewegingsvrij heid van personeel in 2020, is er in 
2020 weinig tot niet gesaneerd. 

Daarnaast was het aanbod van nieuwe boeken 
minder omvangrij k dan voor corona gebruikelij k was. 
Veel uitgevers hebben het uitbrengen van nieuwe 
titels uitgesteld ten tij de van de sluiting van de 
boekhandels. Hierdoor was er ook voor bibliotheken 
minder keuze in nieuwe titels. 

Ook is in de vestigingen Bloemendaal en Zandvoort 
een begin gemaakt met het inkrimpen van de 
collectie. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor 
de nieuwe functies binnen de maatschappelij ke 
rol die  Bibliotheken anno nu willen vervullen 
(zoals het Meemaakpodium, IDO, ruimte voor 
partners). Daarnaast is de collectie van Spaarndam 
overgedragen aan de Bibliotheek Haarlemmermeer. 
Door permanente sluiting van de Bibliotheek op het 
Station in de zomer van 2021 heeft een deel van de 
stationscollectie een nieuwe bestemming gekregen 
in een van de andere Haarlemse vestigingen. Door de 
sterke focus in de stationsvestiging op Top 60 titels is 
een deel van wat inmiddels over z’n populariteitspiek 
heen  was, afgeschreven.
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Om te kunnen blij ven voldoen aan de vraag naar Top 
60 titels onder voormalige leden van de Bibliotheek 
op het Station, is er voor de tweede helft van 2021 
€ 44k vrij gemaakt om te zorgen voor voldoende 
aanbod van deze titels in de andere Haarlemse 
vestigingen. Met het doorlopend laag blij ven van 
het aantal reserveringen op deze titels kunnen we 
concluderen dat we in die opzet zij n geslaagd.

De algehele verdeling van de collectie was zowel in 
2021 als in 2020 als volgt: 41% jeugd, 53% volwassen 
en 6% overig.

Uitleningen fysieke boeken
Het aantal uitleningen van fysieke boeken viel in 
2021 met 15% lager uit dan in 2020. Deze daling 
was verwacht omdat de vestigingen in 2021 wegens 
coronamaatregelen langer gesloten waren dan 
in 2020. Wel was er in 2021 in de periode dat de 
vestigingen niet open konden voor publiek, een 
Afh aalbieb actief. Hiermee zij n 59.565 uitleningen 
gerealiseerd (9% van het jaartotaal van 2021). Vanaf 
het moment dat we weer een geheel jaar volledig 
open kunnen blij ven en het liefst ook de overige 
coronamaatregelen niet meer gelden, kunnen we 
weer iets zeggen over de algehele trend zoals we die 
normaal gesproken jaarlij ks waarnemen.

Vestiging Haarlem Oost was gezien haar locatie 
in een zorgcentrum enkel van 1 juli tot en met 31 
december 2021 één middag per week geopend. Dit is 
terug te zien in de daling in uitleningen die in Oost 
fl ink hoger uitvalt dan in de andere vestigingen, met 
uitzondering van de Bibliotheek op het Station en 
Bibliotheek Spaarndam. Ook deze vestigingen zij n 
slechts zeer beperkt of niet heropend en in de zomer 
geheel gesloten c.q. overgedragen aan de Bibliotheek 
Haarlemmermeer.

De jeugdcollectie was in 2021 goed voor 56% van 
de uitleningen t.o.v. 54% in 2020. De volwassenen-
collectie was in 2021 goed voor 42% van de 
uitleningen t.o.v. 44% in 2020.

Uitlening digitale materialen
Het aantal uitleningen van e-books en luisterboeken 
is met 32% gestegen t.o.v. 2020.

We zien dat de daling van fysieke uitleningen in 2021 
in absolute getallen, groter is dan de stij ging van 
online uitleningen. Toch zien we dat voor een aantal 
leden online lezen of luisteren een goed alternatief is 
geweest; 14% van onze leden is een actieve gebruiker 

t.o.v. 8% pre-corona.

We zien dat er meer accounts zij n aangemaakt, maar 
gemiddeld wordt er wel minder geleend; in 2020 was 
dat gemiddeld 23 e-books/luisterboeken per actief 
account en in 2021 was dat gemiddeld 20 e-books/
luisterboeken per actief account. 

Deze uitleningen zij n niet zo duidelij k te splitsen 
in jeugd en volwassen gebruikers. Toch mag je 
stellen dat er door volwassenen meer gebruik wordt 
gemaakt van de online  Bibliotheek dan door de jeugd, 
zoals ook blij kt uit de eerder genoemde percentages 
actieve e-bookaccounts. 

Tij dens de sluitingen zie je dat het gemiddeld aantal 
geleende e-books/luisterboeken hoger is dan het 
gemiddeld aantal geleende fysieke materialen. 
Hieruit kun je concluderen dat voor een deel van onze 
leden e-books een alternatief zij n voor fysieke boeken. 
Tegelij kertij d blij kt echter dat de online  Bibliotheek 
op het moment dat bibliotheekvestigingen dicht of 
beperkt open zij n, niet voor alle leden een volwaardig 
alternatief biedt.

Openingstij den
De openingstij den van de bibliotheekvestigingen 
zij n dit jaar vanzelfsprekend fl ink beïnvloed door de 
coronapandemie. Van medio december 2020 tot 20 
mei 2021 zij n alle vestigingen van overheidswege 
gesloten geweest. In deze periode hebben wij  
niemand in onze gebouwen kunnen ontvangen. 
Vanaf januari 2021 is op 6 locaties - Haarlem 
Noord, Haarlem Schalkwij k, Heemstede, Hillegom, 
Zandvoort en Bloemendaal/Overveen - voor onze 
leden een Afh aalbieb ingericht. Onze leden konden 
online een favoriet genre opgeven. Medewerkers 
van de Bibliotheek vulden een papieren tas met een 
verrassingsboekenpakket. Na enige weken werd het 
voor onze leden ook mogelij k om meer specifi eke 
boeken op te vragen, bij voorbeeld voor studenten 
die werkten aan een bepaald thema. Dit was een 
majeure logistieke operatie, uitgevoerd door onze 
medewerkers in de vestigingen. Dit in een periode 
waarin de pandemie natuurlij k ook zij n eff ect had 
op de beschikbaarheid van het personeel. Het bracht 
gelukkig ook veel positieve energie, omdat we op deze 
manier toch iets konden betekenen voor onze leden. 
En deze bij drage werd ook door het publiek enorm 
gewaardeerd.

Vanaf 20 mei konden we gelukkig de deuren weer 
openen voor onze bezoekers. Eerst alleen voor het 
uitlenen van boeken, maar al snel ook weer voor 

3.1 | De Bibliotheek Zuid-Kennemerland in cĳ fers



Jaarverslag 2021 de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 57

studeren, werken of het lezen van een krantje. 
Vanzelfsprekend wel rekening houdend met 
de geldende coronamaatregelen. Tegelij kertij d 
zij n we met de heropening in staat geweest de 
openingstij den op diverse vestigingen te verruimen: 

• Bloemendaal: maandagochtend 
• Haarlem Noord: maandagochtend 
• Haarlem Schalkwij k: 2 ochtenden
• Zandvoort: 3 ochtenden 
• Hillegom: 4 ochtenden

Als gevolg van een interne herinrichting hebben 
we een splitsing kunnen maken in full-service en 
 self-service uren. Tij dens de full-service uren zij n er 
medewerkers aanwezig (die de brede dienstverlening 
van de Bibliotheek kunnen bieden) en kunnen onze 
bezoekers terecht met al hun vragen. Tij dens de  self-
service uren is personeel aanwezig dat voornamelij k 
administratieve taken vervult. De bezoekers kunnen 
boeken lenen en terugbrengen, en gebruikmaken van 
de werkplekken en de leestafel. 

Activiteiten
In 2021 hebben wij  971 activiteiten georganiseerd, 
waarvan 470 fysiek en 501 online. 

Programmering
Om het coronavirus terug te dringen, had het 
kabinet in 2021 wederom opgeroepen om het 
aantal contactmomenten en reisbewegingen 
tot een minimum te beperken. De Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland heeft niet fysiek kunnen 
programmeren in de periode van 1 januari t/m 
25 juni en van 19 t/m 31 december. Daarnaast 
waren vanaf 28 november evenementen in de 
avond niet mogelij k. In totaal zij n we 27 weken 
dicht geweest en waren er op andere momenten 
aanzienlij ke beperkingen. Door deze beperkingen, 
vooral de 1,5 meter regel, hebben we in een aantal 
vestigingen met beperkte vierkante meters weinig 
mogelij kheden gehad voor fysieke bij eenkomsten. 
Er is hard gewerkt om activiteiten voor kwetsbare 
groepen zo veel mogelij k door te laten gaan en ter 
vervanging van het fysieke aanbod hebben wij  online 
programma’s ontwikkeld. Dit betreft ook alternatieve 
activiteiten die telefonisch of met beeldbellen hebben 
plaatsgevonden. Het aantal online activiteiten is met 
307% gestegen ten opzichte van 2020. Door inzet 
van de (live) streaming set die met bij dragen van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie en Gemeente 
Haarlem is aangeschaft, hebben wij  kunnen 
experimenteren met verschillende vormen van online 

content. Denk aan videoseries, online colleges, live 
series, een hoorspel en podcastreeksen. 

Educatie
In 2021 konden we ondanks de coronacrisis nog 
20 groepen ontvangen in onze vestigingen of een les 
op school geven. De dienstverlening aan kwetsbare 
groepen is online en/of telefonisch voortgezet. Dit 
heeft geleid tot 501 telefonische hulpvragen en 
online gesprekken en sessies. Denk hierbij  aan vragen 
rondom taal, IDO,  Covid-19, media en belasting. Voor 
de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwij s 
en mbo hebben we 1056 educatiepakketten 
samengesteld en verspreid. Deze bestonden uit 
materiële inspiratiepakketten of vertelcollecties en 
online lesbrieven en vlogs. 

Sommige succesvolle online activiteiten worden 
voortgezet, ook als de beperkingen weer zij n 
opgeheven. 

Veel moest er in 2021 afgezegd worden. Maar we 
beleefden toch nog een fl ink aantal hoogtepunten. 
Bij voorbeeld de livestream Voorleeswedstrij d 
Read2Me! met brugklassers, de boekenpodcasts 
gemaakt door mbo-studenten, en het Taalfeestje 
was weer live in het gemeentehuis. Ook werd de 
Voorleesexpress door het online ‘inwerken’ van 
vrij willigers en coördinatoren voortgezet. In Hillegom 
is hard gewerkt aan de Bibliotheek op School. En niet 
te vergeten de primeur van de online leesclub en de 
Taalsoos. Hoewel de laatste twee toch echt fysiek veel 
inspirerender zij n. 

BoekStart
In 2021 zij n er 816 BoekStartkoff ertjes uitgedeeld. 
Voor 2021 was dit voor de gemeente Haarlem 
627 koff ertjes, Bloemendaal 33 koff ertjes, Hillegom 
30 koff ertjes, Zandvoort 27 koff ertjes en Heemstede 
99 koff ertjes. Van 2011 tot en met 2021 zij n er nu 
in totaal 8.745 uitgedeeld. In 2021 is het totaal aan 
BoekStartabonnementen met 10% toegenomen 
ondanks het feit dat in 2021 een periode vestigingen 
gesloten waren.
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Gemeente Bloemendaal

23.478 
inwoners hiervan 

is lid

22%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

5.282 leden

Bloemendaal

2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 3.372 3.496 -3,5%

Volwassenen 1.872 1.993 -6,1%

Instellingen + scholen 22 22 0,0%

Overigen 16 24 -33,3%

Totaal 5.282 5.535 -4,6%

Aantal inwoners 23.478 23.471

% inwoners lid 22% 23%

Bezoekers* 35.328 47.403 -25,5%

Omvang collectie 29.573 33.501 -11,7%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 61.613 74.725 -17,5%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 44 42 5,5%

Aantal fysieke activiteiten 10 23

Groepsontvangsten 0 3

29.573 
collectie
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hiervan 
is lid

22%

Bennebroek Bloemendaal (locatie)

2021 2020 % 2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 935 964 -3,0% 2.437 2.532 -3,8%

Volwassenen 501 533 -6,0% 1.371 1.460 -6,1%

Instellingen + scholen 5 5 0,0% 17 17 0,0%

Overigen 4 4 0,0% 12 20 -40,0%

Totaal 1.445 1.506 -4,1% 3.837 4.029 -4,8%

Bezoekers 6.938 13.705 -49,4% 28.390 33.698 -15,8%

Omvang collectie 6.660 6.823 -2,4% 22.913 26.678 -14,1%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 11.330 16.605 -31,8% 50.283 58.120 -13,5%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 12 19 -36,5% 32 23 40,4%

Aantal fysieke activiteiten 5 17 5 6

Groepsontvangsten 0 1 0 2
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Gemeente Haarlem

162.543 
inwoners hiervan 

is lid

25%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

41.762 leden

Haarlem

2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 25.912 25.935 -0,1%

Volwassenen 15.406 17.144 -10,1%

Instellingen + scholen 88 95 -7,4%

Overigen 356 389 -8,5%

Totaal 41.762 43.563 -4,1%

Aantal inwoners 162.543 162.571

% inwoners lid 25% 26%

Bezoekers 277.350 365.982 -24,2%

Omvang collectie 260.637 266.164 -2,1%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 430.113 511.382 -15,9%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 113 97 16,4%

Aantal fysieke activiteiten 328 284

Groepsontvangsten 19 25

260.637  
collectie
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hiervan 
is lid

25%

Centrum Noord Oost

2021 2020 % 2021 2020 % 2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 11.548 11.373 1,5% 7.979 8.141 -2,0% 1.822 1.907 -4,5%

Volwassenen 9.800 10.362 -5,4% 3.109 3.256 -4,5% 455 545 -16,5%

Instellingen +  scholen 34 40 -15,0% 27 28 -3,6% 6 6 0,0%

Overigen 306 320 -4,4% 22 28 -21,4% 4 5 -20,0%

Totaal 21.688 22.095 -1,8% 11.137 11.453 -2,8% 2.287 2.463 -7,1%

Bezoekers 141.513 177.973 -20,5% 79.578 102.539 -22,4% 3.938 10.966 -64,1%

Omvang collectie 161.481 166.898 -3,2% 55.532 54.298 2,3% 12.407 12.428 -0,2%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 212.117 263.022 -19,4% 147.173 162.382 -9,4% 4.216 9.287 -54,6%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 34 36 -6,3% 38 26 46,7% 2 5 -61,5%

Aantal fysieke activiteiten 72 63 59 67 55 47

Groepsontvangsten 9 11 3 4 0 2

Schalkwij k Station

2021 2020 % 2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 4.563 4.514 1,1% 0 0

Volwassenen 2.042 2.196 -7,0% 0 785

Instellingen +  scholen 21 21 0,0% 0 0

Overigen 24 36 -33,3% 0 0

Totaal 6.650 6.767 -1,7% 0 785 n.v.t.

Bezoekers 50.724 58.635 -13,5% 1.597 15.869 -89,9%

Omvang collectie 31.217 30.871 1,1% 0 1.669 n.v.t.

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 65.754 72.024 -8,7% 853 4.667 -81,7%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 35 23 53,5% 4 7 n.v.t.

Aantal fysieke activiteiten 142 107 0 0

Groepsontvangsten 7 8 0 0
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Gemeente Heemstede

40.133 
collectie

27.545 
inwoners hiervan 

is lid

30%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

8.264 leden

Heemstede

2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 5.395 5.452 -1,0%

Volwassenen 2.842 2.972 -4,4%

Instellingen + scholen 16 16 0,0%

Overigen 11 8 37,5%

Totaal 8.264 8.448 -2,2%

Aantal inwoners 27.545 27.553

% inwoners lid 30% 31%

Bezoekers 63.139 71.021 -11,1%

Omvang collectie 40.133 41.351 -2,9%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 97.234 109.374 -11,1%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 47 26 82,2%

Aantal fysieke activiteiten 51 48

Groepsontvangsten 0 9
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hiervan 
is lid

30%

Gemeente Hillegom

22.197 
inwoners hiervan 

is lid

21%

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

4.791 leden

Hillegom

2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 3.089 3.175 -2,7%

Volwassenen 1.679 1.773 -5,3%

Instellingen + scholen 11 11 0,0%

Overigen 12 18 -33,3%

Totaal 4.791 4.977 -3,7%

Aantal inwoners 22.197 22.217

% inwoners lid 21% 22%

Bezoekers 32.721 36.548 -10,5%

Omvang collectie 35.247 35.346 -0,3%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 61.043 73.334 -16,8%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 36 21 69,0%

Aantal fysieke activiteiten 20 64

Groepsontvangsten 0 2

35.247
collectie
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Gemeente Zandvoort

17.168 
inwoners

Jeugd (0-18)
Volwassenen
Instellingen + scholen 
Overigen

3.540 leden

Zandvoort

2021 2020 %

Le
de

n

Jeugd (0-18) 2.392 2.461 -2,8%

Volwassenen 1.111 1.214 -8,5%

Instellingen + scholen 7 7 0,0%

Overigen 30 46 -34,8%

Totaal 3.540 3.728 -5,0%

Aantal inwoners 17.168 17.189

% inwoners lid 20% 21%

Bezoekers 26.329 31.985 -17,7%

Omvang collectie 20.725 22.650 -8,5%

U
it

le
ni

ng
en Fysieke boeken 34.820 39.051 -10,8%

E-book uitleningen

Totaal uitleningen

Openingsuren 35 20 72,4%

Aantal fysieke activiteiten 21 54

Groepsontvangsten 1 2

20.725
collectie

hiervan 
is lid

20%
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hiervan 
is lid

20%

 3.2
Jaarrekening
De fi nanciële resultaten van de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland ten opzichte van de begroting.

Financieel verslag 2021 
Stichting Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland

Dit jaar was opnieuw een bij zonder jaar, ook 
vanuit fi nancieel oogpunt. In dit hoofdstuk zij n 
de geconsolideerde balans van de Stichting per 31 
december 2021 en de staat van baten en lasten over 
2021 opgenomen, deze laatste afgezet tegen de 
begroting 2021.

Bij  het opstellen van de begroting 2021 waren we in 
de veronderstelling dat de coronapandemie in 2021 
wel voorbij  zou zij n. Maar corona heeft ook in 2021 
impact gehad op zowel de inkomsten als de uitgaven 
gedurende het grootste deel van het jaar. 

De gebruikersinkomsten bleven achter als gevolg van 
het opzeggen van abonnementen die niet werden 
gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen in 
de eerste 5 maanden van het jaar, omdat we niet 
gewoon open waren, het niet heff en van boetegelden 
tot 1 september en overige inkomstenderving uit 
leengelden, nieuwe passen, bij drage leeskring en 
verkoop oude boeken.

Maar ook andere inkomsten bleven achter, 
zoals inkomsten uit het verhuren van ruimtes, 
dienstverlening scholen en andere inspirerende 
activiteiten zoals de activiteiten op het 
Meemaakpodium. Wel hebben er, ook dit jaar, 
activiteiten online plaatsgevonden, maar daar 
stonden geen inkomsten tegenover.

Daarnaast hebben we extra kosten moeten maken 
voor corona preventiemiddelen. Dit zij n kosten voor 

bij voorbeeld desinfecteringsmiddel, kratten voor de 
quarantaine van boeken, plastic schermen, tasjes 
voor de  Afh aalbieb en ook extra beveiligingskosten.

Tegenover de lagere inkomsten staan in sommige 
gevallen ook minder kosten: wij  hebben bij voorbeeld 
minder kosten gemaakt voor koffi  e, lunch en andere 
administratieve lasten die we normaal gesproken 
doorbelasten. Ook hebben er minder trainingen van 
ons personeel plaatsgevonden en zij n er door de 
landelij ke lockdown minder boeken aangeschaft, maar 
ook minder boeken verschenen dan in normale jaren. 

De totale fi nanciële impact van corona op 2021 
was voor ons € 112k negatief. Naast corona heeft 
ziekte, hoge werkdruk als gevolg van corona, het 
vertrek van medewerkers en de krappe arbeidsmarkt 
ervoor gezorgd dat wij  in 2021 nog niet de transitie 
konden maken die wij  wilden maken. Ook de 
kosten hiervoor zij n achtergebleven. In 2022 willen 
wij  de transitie voortzetten. Door te investeren in 
verbetering van onze bedrij fsprocessen en systemen, 
Interne communicatie en een andere presentatie 
van de collectie, maar ook in vernieuwingen van 
de gebouwen. De kosten bestaan grotendeels 
uit tij delij k extra of vervangend personeel om 
deze activiteiten te ondersteunen. Vandaar dat 
er nieuwe bestemmingsreserve gecreëerd is: 
‘Bestemmingsreserve Transitie’,  waar we niet alleen 
het resultaat van 2021 in opgenomen hebben, maar 
ook zo veel mogelij k vrij gevallen reserves (totaal 
€ 261k). 
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Impact corona op resultaat 2021

Extra kosten en derving

Minder inkomsten 208.700

Corona preventiemiddelen 44.700

Automatisering (thuiswerken) 16.700

Totaal kosten en derving 253.400

Minder kosten als gevolg van corona

Personeelskosten (opleiding e.d.) 22.400

Collectie en uitleningen 51.100

Activiteiten en communicatie 29.700

Overig (administratie, lunch, koffi  e e.a.) 38.100

Totaal 141.300

Impact corona op het resultaat -112.100

Algemene onderbesteding t.o.v. de werkbegroting

Personele kosten 127.700

Automatisering 35.000

Onvoorzien 50.000

Overige 40.000

Totaal 252.700

Resultaat 2021 140.600

3.2 | Jaarrekening
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Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Balans per 31 december 2021 

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 
2021 € 1.200k. Dit bedrag bestaat uit egalisatie- en 
bestemmingsreserves.

De afname van het eigen vermogen ten opzichte van 
de balans per 31 december 2020 met € 41k, is het 
saldo van onttrekkingen uit en toevoegingen aan 
bestemmings- en algemene reserves.

De egalisatiereserve per gemeente is een reserve 
van maximaal 8% van het subsidiebedrag (excl. 
huisvesting). In 2021 is de algemene reserve gebruikt 
voor foutenherstel voorgaande jaren en is de 
egalisatiereserve per gemeente niet gewij zigd.

De Kok Accountants en Adviseurs heeft de 
jaarrekening van de Stichting Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland over 2021 gecontroleerd.
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 Geconsolideerde balans € €

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Grond 272.187 272.187

Gebouwen 166.785 196.428

438.973 468.616

Verkregen activa gemeente Haarlem 50.000 60.000

Automatiseringsapparatuur 118.667 152.571

Bedrĳ fsauto 17.795 24.912

Totaal Materiële vaste activa 625.434 706.099

Vlottende activa

Debiteuren 23.523 22.063

Nog te ontvangen posten 403.683 52.847

Vooruitbetaalde exploitatielasten 176.845 155.590

Belastingen en premies Soc. Verz. 89.788 35.100

Totaal bovenstaand 693.838 265.600

Liquide middelen

Rekening courant bank 1.293.024 1.341.877

Spaarrekening 298.785 544.991

PayPal 121 861

Kruisposten 911 1.715

Totaal 1.592.841 1.889.444

TOTAAL ACTIVA 2.912.114 2.861.143

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Geconsolideerde balans per 31-12-2021
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Balans per 31 december 2021 € €

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Algemene Reserve 0 92.491

Egalisatiereserve gemeente Haarlem 341.000 341.000

Egalisatiereserve gemeente Heemstede 52.000 52.000

Egalisatiereserve gemeente Bloemendaal 11.451 11.451

Egalisatiereserve gemeente Hillegom 15.000 15.000

Egalisatiereserve gemeente Zandvoort 7.200 7.200

Bestemmingsreserve MVA Haarlem 50.000 60.000

Bestemmingsreserve Toekomstvisie Haarlem 100.000 100.000

Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid 218.841 251.057

Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek 0 40.000

Bestemmingsreserve Innovatie 36.637 76.961

Bestemmingsreserve Herinrichting Retail 38.400 92.054

Bestemmingsreserve Corona 2021 0 102.183

Bestemmingsreserve Verhuizing Hillegom 45.700 0

Bestemmingsreserve Inventaris Haarlem 
Centrum 23.328 0

Bestemmingsreserve Transitie 260.765 0

1.200.321 1.241.396

Voorzieningen

Voorziening huurdersonderhoud Haarlem 349.515 272.993

Voorziening  huisvesting 132.549 144.870

Voorziening Jubileum 45.616 0

527.680 417.863

Langlopende schulden

Hypothecaire lening gemeente Bloemendaal 77.143 86.785

77.143 86.785

Kortlopende schulden

Crediteuren 186.679 241.255

Vooruitontvangen posten 159.869 103.771

A� ossingsverplichtingen 9.643 9.643

Nog te betalen exploitatielasten 252.351 241.735

Nog te betalen salariskosten/vakantiedagen 297.922 254.448

Belastingen en premies sociale verzekeringen 200.506 264.247

1.106.970 1.115.099

TOTAAL PASSIVA  2.912.114 2.861.143
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Staat van Baten en Lasten 

In de staat van baten en lasten over 2021 zij n per 
component de belangrij kste verschillen aangegeven 
tussen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
begroting en de jaarrekening.

Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Geconsolideerde Staat van 
Baten en Lasten 

Jaarrekening 
2021

Begroting 
2021

Jaarrekening 
2020

Verschil
€ %

Baten

Gebruikersinkomsten 1.026.127 1.183.600 1.060.061 -157.473 -13%

Speci� eke dienstverlening 258.234 317.500 287.910 -59.266 -19%

Diverse baten 42.986 79.000 35.187 -36.014 -46%

Subsidies 6.843.795 6.972.200 6.809.820 -128.405 -2%

Som der baten 8.171.141 8.552.300 8.192.978 -381.159

Lasten

Bestuur en organisatie 137.331 109.100 120.971 28.231 26%

Activiteiten 20.747 40.000 11.879 -19.253 -48%

Marketing en Communicatie 89.572 100.000 96.956 -10.428 -10%

Huisvesting 1.152.660 1.266.300 1.125.167 -113.641 -9%

Corona preventiemiddelen 44.653 0 142.738 44.653 n.v.t.

Personeelskosten 5.301.169 5.351.500 5.261.942 -50.331 -1%

Administratie 89.021 112.700 96.993 -23.679 -21%

Automatisering 413.289 383.400 372.024 29.889 8%

Collectie en media 710.024 822.800 770.884 -112.776 -14%

Speci� eke kosten 10.568 15.000 5.114 -4.432 -30%

Overige kosten 61.479 351.500 96.128 -290.021 -83%

Som der lasten 8.030.513 8.552.300 8.100.796 -521.787

Resultaat 140.627 0 92.183 140.627
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Jaarrekening 
2019

Begroting 
2020

Jaarrekening 
2021

Verschil
€ %

Projecten

Innovatie 2021 40.324

Sluiting Stationsbibliotheek 16.672

Dekking:

Onttrekking Bestemmingsreserve Innovatie -40.324

Onttrekking Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek -16.672

Vrij val bestemmingsreserves  

Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa 10.000

Bestemmingsreserve Herinrichting Retail 53.654

Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek 23.328

Bestemmingsreserve Corona 2021 102.183

Te bestemmen 2020 329.792

Bestemmingsreserve Verhuizing Hillegom 45.700

Bestemmingsreserve Inventaris Haarlem Centrum 23.328

Bestemmingsreserve Transitie 260.764
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Risicoanalyse 

In 2021 hebben wij  wederom een risicoanalyse 
uitgevoerd. Hierbij  hebben wij  28 risico’s gedefi nieerd 
en beoordeeld. De beoordeling is gedaan op basis van 
de kans dat een situatie zich voordoet maal de impact 
die het kan hebben op de organisatie. Op deze manier 
hebben wij  de 5 grootste risico’s voor onze organisatie 
in kaart gebracht, te weten: 

•  Sluiting (tij delij k) van de Bibliotheek of een 
vestiging als gevolg van een calamiteit 

•  Ontlezing 

•  Discrepantie in het personeelsbestand 

•  Minder subsidie (tot € 500k)

•  Terugloop aantal betalende leden met > 10%

Aan deze top 5 hebben wij  extra aandacht besteed 
door een overzicht te maken van de hieraan 
verbonden mitigerende maatregelen. Deze 
maatregelen zij n besproken met de RvT.
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Bezoldiging topfunctionarissen 
Leidinggevende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 R.M.J. van Acker A.B. Lem

Functiegegevens Directeur-bestuurder Manager Publieke 
Dienstverlening

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltĳ dfactor in fte 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 105.224 € 76.464  

Beloningen betaalbaar op termĳ n € 13.952  € 10.468  

Subtotaal € 119.176  € 86.932  

Individueel toepasselĳ k bezoldigingsmaximum € 209.000 € 209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging € 119.176 € 86.932 

Reden waarom de overschrĳ ding al dan 
niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Deeltĳ dfactor  2020 in fte 1 1 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 105.224  € 74.937  

Beloningen betaalbaar op termĳ n € 13.859 € 10.214  

Totale bezoldiging 2020 € 119.082  € 85.151  

 3.3
Wet normering topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering top inko mens 
(WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing 
op Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Het 

voor Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
toepasselij ke bezoldigingsmaximum is in 2021 
€ 209.000, het algemene WNT-maximum.
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Bedragen x € 1 J.J.Q. Lampe F.A.J Tromp B.P. de Gruijter

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.217  € 1.217  € 1.217  

Individueel toepasselĳ k bezoldigingsmaximum € 31.350  € 20.900  € 20.900  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging   € 1.217   € 1.217    € 1.217  

Reden waarom de overschrĳ ding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 1.193  € 1.193  € 1.193  

Beloningen betaalbaar op termĳ n n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 2020 € 1.193  € 1.193  € 1.193  

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 J.C.J Preijde M.H. Slappendel J.A. Long

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging € 1.217  € 1.217  € 1.217  

Individueel toepasselĳ k bezoldigingsmaximum € 20.900                 € 20.900               € 20.900               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging          € 1.217           € 1.217    € 1.217  

Reden waarom de overschrĳ ding al dan niet is 
toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termĳ n n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totale bezoldiging 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t.



 3.4
Overzicht fondsen

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland dankt de volgende fondsen en 
gemeenten voor (project-)subsidies die in 2021 zij n toegekend:

Gemeente Haarlem
Gemeente Heemstede
Gemeente Hillegom
Gemeente Zandvoort
Vrienden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
Oranje Fonds
Rabobank Stimuleringsfonds
Rabobank ClubSupport Actie
Casca Kinderopvang
Probiblio

Kinderpostzegelactie 
Kunst van Lezen
Stichting Lezen
Koninklij ke Bibliotheek
Rij ksregeling Combinatiefunctionarissen
Fonds voor Cultuurparticipatie
Xafax
Fonds 1818
Stichting Zonnige Jeugd
Fonds Perspectief
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www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/jaarverslag

Wil je meer lezen? 
Bekijk het jaarverslag online

http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/jaarverslag

