
PRODUCTEN
BOEK

Krimpen aan den IJssel



Voorbereiding subsidieaanvraag 
Bibliotheek aan den IJssel 2021
Versie Krimpen aan den IJssel 

Inhoudsopgave

Voorbereiding subsidieaanvraag Bibliotheek aan den IJssel 2021 .......................................................................... 1

Inhoudsopgave ....................................................................................................................................................................... 1

1.  Inleiding .............................................................................................................................................................................. 2

2.  Kader ................................................................................................................................................................................... 3

     2.1      Internationaal ........................................................................................................................................................ 3

     2.2     Nationaal.................................................................................................................................................................. 3

     2.2.1   Wet ............................................................................................................................................................................ 3

     2.2.2  Certificering ............................................................................................................................................................ 3

     2.2.3  Lokaal ........................................................................................................................................................................ 3

3.  Basispakket bibliotheekwerk Bibliotheek aan den IJssel ....................................................................................4

     Inhoud basispakket .........................................................................................................................................................4

     A.       De fysieke bibliotheek ..........................................................................................................................................4

     B.       Basisvaardigheden preventief ...........................................................................................................................6

               B.1     Programmalijn - de Bibliotheek op school (dBos) ...............................................................................8

               B.2     BoekStart in de Kinderopvang .................................................................................................................9

               B.3     de Bibliotheek op school (dBos) Primair Onderwijs ......................................................................... 10

               B.4     de Bibliotheek op school (dBos) Voortgezet Onderwijs ...................................................................12

     C.       Basisvaardigheden volwassenen .................................................................................................................... 14

     D.       Overhead en Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 16

     E.       Huisvesting .............................................................................................................................................................17

4.  Aanvullende programma’s ........................................................................................................................................ 18

     A. Uitbreiding Fysieke bibliotheek: specialist Senioren ...................................................................................... 18

     B. Uitbreiding Basisvaardigheden preventief: BoekStartcoach ........................................................................ 19

     C.  Uitbreiding basisvaardigheden Volwassenen Preventief – Mediacoach ................................................ 20

5.  Financiën ...........................................................................................................................................................................21

1



Dit document toont wat wij aan diensten en producten 
kunnen leveren gebaseerd op de vraagverwachting.  
Aan het eind van het document geven wij u een 
indicatie van de benodigde financiële middelen. 

In de voorbereidingsnotitie vindt u producten en 
diensten van de bibliotheek passend bij ook uw wensen 
voor uw bibliotheek. Door onze producten en diensten 
zorgen we er voor dat de bibliotheek een maatschap-
pelijke organisatie is waar iedereen welkom is om zich 
persoonlijk te ontwikkelen. 

Zoals u weet richten wij ons daarbij op

●   Een leven lang lezen
●   Een leven lang leren
●   Digitaal meedoen. 

Deze drie grote thema’s vertalen wij in de volgende 3 
uitvoeringsprogramma’s:

●   De fysieke bibliotheek
●   Basisvaardigheden – volwassenen
●   Basisvaardigheden – preventief

Als Bibliotheek aan den IJssel vinden wij dat je je 
alleen persoonlijk kunt ontwikkelen als je voldoende 
basisvaardig bent. Wij geloven dat een goede  taalbe-
heersing, goed kunnen lezen en digitale vaardigheden 
daarbij essentieel zijn. 
Bij het verbeteren van juist deze vaardigheden ligt de 
prioriteit in de dienstverlening van Bibliotheek aan den 
IJssel. 

Zoals bekend werken wij met een piramide:

●   Preventieve aanpak, waarbij we jong beginnen met 
       het aanleren van basisvaardigheden. 
●   Curatieve aanpak, waarbij we kwetsbare volwasse-
       nen die een achterstand hebben (opgelopen) 
       ondersteunen.
●   Onderhoud en verdieping: om vaardigheden bij te
       houden moeten deze minimaal onderhouden 
       worden en bij voorkeur verder ontwikkeld. Immers 
       ‘use it or loose it!’.

Deze keuze wil niet zeggen dat wij mensen uitsluiten. 
De bibliotheek blijft er voor iedereen zoals een inclu-
sieve organisatie betaamt. Echter: in onze aanpak 
differentiëren wij wel.  
Zoals onze visie zegt: Daar waar nodig werken wij dicht 
bij onze klanten, daar waar het kan met zelfservice en 
digitale diensten. 

In onze voorbereidingsnotitie geven wij per onderwerp 
het doel van het product of de dienst aan, de relatie met 
de lokale doelstellingen, de relatie met de wette-
lijke taken en de beoogde effecten. 

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het doornemen van 
de catalogus en zijn er van overtuigd dat deze werk-
wijze u meer inzicht geeft in wat uw bibliotheek voor 
Krimpen kan betekenen. 

Heeft u vragen of mist u producten of diensten? 
Neem gerust contact met ons op: 
c.reijngoudt@bibliotheekaandenijssel.nl / 0621708486 

Conny Reijngoudt – Zonderop, directeur bestuurder  
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Midden in de coronacrisis ontwikkelen wij de voor-
bereidingsnotitie subsidieaanvraag 2021. Dat is lastig, 
want geen van allen hebben wij zicht op het verdere 
verloop en de gevolgen voor subsidies en bedrijfs-
voering. Wij kiezen er voor de notitie in te richten op de 
wijze die u inmiddels van ons kent. Mocht de onzekere 
tijd er toe leiden dat we voor 2021 uw vraag en ons 
antwoord daarop moeten aanpassen, dan weten we 
elkaar gelukkig goed te vinden.

Het beleid¹ van uw bibliotheek  is gestoeld op inter-
nationale en nationale visiedocumenten en verdragen: 

  2.1  Internationaal  

De  Unesco² verklaarde jaren geleden al in haar 
manifest dat de openbare bibliotheek een stuwende 
kracht is op weg naar educatie, cultuur en informatie; 
als een essentiële factor bij de bevordering van vrede 
en het welbevinden in de gedachten van mannen en 
vrouwen. De Unesco beveelt daarom nationale en lokale 
overheden met klem aan om de uitbouw van het open-
bare bibliotheekwerk te ondersteunen en zich er actief 
voor in te zetten. 

  2.2  Nationaal  

2.2.1  Wet
Een nog jonge wettelijke basis voor het openbaar 
bibliotheekwerk (de Wet stelsel Openbare Bibliotheken 
dateert pas van januari 2015) toont aan dat de op-
drachten, voortkomend uit een aloude visie, nog steeds 
overeind staan in de ogen van de landelijke overheid. 
De wet is in nauw overleg met o.a. de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG) tot stand gekomen en erkent 
vijf kernfuncties. Openbare bibliotheek zijn in de zin 
van de wet houdt in, dat de vijf kernfuncties worden 
uitgevoerd in het werkgebied van een bibliotheek. 

i. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie
ii. Het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en 
       educatie
iii. Het bevorderen van lezen en kennismaken met 
       literatuur
iv.   Het organiseren van ontmoeting en debat
v.    Het laten kennismaken met kunst en cultuur 

Onlangs is de wet geëvalueerd. De wetsevaluatie laat 
een positief beeld zijn, maar er is ook zorg. Zorg om de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van de voorzieningen 
naast de zorg om de leesvaardigheid en leesmotiva-
tie. Het ministerie en de Raad voor Cultuur dichten de 
bibliotheek een belangrijke taak toe in het zogenaamde 
leesoffensief ³.

2.2.2  Certificering
Bibliotheken werken samen aan kwalitatief goed 
bibliotheekwerk. Bibliotheekwerk dat voldoet aan de 
wettelijke taken. Om dit alles te bewaken kent de 
branche een certificeringsorganisatie4. Dit alles wordt 
getoetst door middel van de Certificering. Als blijkt dat 
een bibliotheek niet voldoet aan de certificeringsnorm, 
is het aan de Koninklijke Bibliotheek om die bibliotheek 
de toegang tot het netwerk te ontzeggen. Is het belang-
rijk om onderdeel te zijn van dit netwerk? Wij vinden 
wel. Want het landelijk netwerk geeft toegang tot: 

●   De online bibliotheek 
●   De nationale catalogus (ook al woon je in een klein 
      dorp, via de nationale catalogus heb je de hele collec-
      tie van Nederland tot je beschikking) 
●   Gastlenen 
●   Gezamenlijke inkoop van e-content 
●   Kennisdeling 

In het najaar van 2020 zijn wij weer aan de beurt om 
gecertificeerd te worden⁵.

2.2.3  Lokaal
Lokaal vertaalden wij dit alles in ons beleidsplan⁶.  
Daarin is te lezen op welke wijze wij de internationale 
en wettelijke kaders omzetten in lokaal bibliotheek-
werk: een bibliotheek voor alle burgers in Capelle aan 
den IJssel en Krimpen aan den IJssel met een focus op 
basisvaardigheden. 

Het mag duidelijk zijn: als bibliotheek doen wij dat niet 
alleen, maar als onderdeel van de branche, de keten 
van maatschappelijke en educatieve organisaties in uw 
gemeente (zie bijlage 1 – Samenwerking in beeld) en 
in samenwerking met Capelle aan den IJssel. De VNG 
ondersteunt binnen haar mogelijkheden de koers van 
openbare bibliotheken naar educatieve en maatschap-
pelijke voorzieningen⁷. 

Kader2

¹  https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/dam/bestanden/organisatie/20190405-factsheet-bibliotheek-aan-den-ijssel.pdf
²  Unesco manifest over de openbare bibliotheek (1994)  
³  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/11/evaluatie-wet-stelsel-openbare-bibliotheekvoorzieningen-en-advies-raad-voor-cultuur
4 https://certificeringsorganisatie.nl/
⁵ Door de coronacrisis is de certificering van juni 2020 verplaatst naar september 2020
⁶ https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/over-ons/organisatie.html
⁷ https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/bibliotheekwerk 3



INHOUD BASISPAKKET
Aantal inwoners Krimpen 2021: 29.500 inwoners 

Het basispakket van Bibliotheek aan den IJssel bestaat 
uit de volgende onderdelen:

A.    De fysieke bibliotheek 
B.    Basisvaardigheden preventie
C.    Basisvaardigheden volwassenen
D.    Overhead en bedrijfsvoering 
E.    Huisvesting 

Deze onderdelen worden op de volgende bladzijden 
nader omschreven.

Overhead en huisvesting 
Onder de overhead staan de kosten die noodzakelijk zijn 
om de bibliotheek te runnen. 
Huisvestingskosten worden één op één doorberekend 
afgerekend op basis van de gerealiseerde kosten. 

  A.   De fysieke bibliotheek

OMSCHRIJVING
De fysieke bibliotheek zien wij als een relevante 
publieke ruimte, letterlijk te vinden in het ‘Hart van - 
Krimpen’ – in De Tuyter. In Krimpen is één fysieke 
bibliotheek. Het is dit onderdeel van Bibliotheek aan 
den IJssel dat het dichtst staat bij de klassieke biblio-
theek. Maar door toegevoegde diensten als kenniscafés 
en programmering is de bibliotheek in De Tuyter meer 
dan haar uitleenfunctie. 

ALGEMEEN

Collectie
Centraal staat de collectie, deels in een eigen ruimte 
en deels in de ontmoetingsruimte. Geselecteerd op 
de vraag van de Krimpenaar en onderverdeeld naar 
doelgroepen. De collectie is één van de middelen die 
de bibliotheek inzet om de Krimpenaar te onder-
steunen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. 
Met het uitlenen van haar collectie draagt de biblio-
theek ook bij aan een duurzame samenleving. 
Immers de materialen worden door meer mensen  
gebruikt. 

Programmering
●   De ontmoetingsfunctie en de kenniscafés van de 
      bibliotheek vinden plaats in de ontmoetingsruimte 
      van De Tuyter. Voor ons als bibliotheek liggen de 
      collectie (media) en de programmering in elkaars 
      verlengde. Immers beiden richten zich op de 
      persoonlijke ontwikkeling van de Krimpenaar. 
●   De programmering kent een jaarplanning, geba-
      seerd op landelijke leebevorderingscycli aangevuld 
      met lokale wensen en samenwerkingsactiviteiten. 

Vakmanschap
Tijdens de openingsuren zijn altijd opgeleide vak-
krachten aanwezig die worden ondersteund door 
vrijwillige gastvrouwen en gastheren. 

Basispakket3

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)
  

€ 8,20

Baten: bijdragen leden vanaf 18 jr. Naar schatting € 40.000

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●  Het ter beschikking stellen van 
     kennis en informatie
●  Het bieden van mogelijkheden 
     voor ontwikkeling en educatie
●  Het bevorderen van lezen en 
     kennismaken met literatuur
●  Het organiseren van ont-
     moeting en debat
●  Het laten kennismaken met 
     kunst  en cultuur 
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Doelstelling
●   Via vakmanschap, collectie, kenniscafés, informatie-
      punten en programmering wil de bibliotheek 
      bereiken dat de Krimpenaar toegang heeft tot 
      informatie 
●   Via vakmanschap, collectie en programmering wil de 
      bibliotheek bereiken dat de Krimpenaar een leven 
      lang kan lezen en leren.

Maatschappelijk doelen / gemeentelijke doelen
●   De fysieke bibliotheek draagt bij aan een (digitaal) 
      geletterder Krimpen
●   De fysieke bibliotheek draagt bij aan een leven lang 
      leren
●   De fysieke bibliotheek vergroot de leefbaarheid
●   De fysieke bibliotheek stimuleert cultuurbeleving
●   De fysieke bibliotheek draagt bij aan inclusiviteit 

Doelgroep
●   Alle inwoners van Krimpen aan den IJssel 

Samenwerkingspartners
Onder meer: Partijen uit De Tuyter,  de Koninklijke 
Bibliotheek, Passend Lezen, Probiblio, Lokale partners als 
de Muziekschool, Krimpenerwaardmuseum, Krimpen-
Wijzer, de Cultuurwerkplaats, Nederlandse Bibliotheek-
dienst, Nederlandse bibliotheken, Onderwijsaanbieders.

Meetbaar resultaat
●   Effectmeting op het gebied vd beleidsdoelen van 
      de gemeente en klanttevredenheid 
●   Gebruik collectie
●   Inzicht in het gebruik van de bibliotheek/
      programmering
●   Waardering door de klant 

UITWERKING
Personele uren 
●   92,5 uur per week 
●   Vrijwilligers als gastheren/- vrouwen 

Openingstijden fysieke bibliotheek
●   Per week: 25 uur 
      (Kengetal: 43 uur per 1000 inwoners)

Concrete producten en/of diensten 
1   Uitleenservice
2  Collectie en selectie 
3  Bibliotheek aan huis
4  Het Gouden uurtje, voorleesbijeenkomst voor 
     volwassenen met een verstandelijke beperking

5  Vijf activiteiten gemiddelde kosten € 300,00 (Eén
      activiteit tijdens Nederland Leest, één activiteit  
      tijdens de Boekenweek, drie samenwerkings-
      activiteiten) 
6  Diversen

Ad. 1  Uitleenservice
●   Full service tijdens openingsuren
●   Low service (zonder personeel)  tijdens openingsuren 
      van De Tuyter 
●   Een Bibliotheek aan huis dienst voor mensen die zelf 
      niet naar de bibliotheek kunnen 
●   Betaalde abonnementen voor volwassenen (tarieven: 
      zie de website)
●   Korting Rotterdampas
●   Voordeelpassen
●   Gratis abonnement voor kinderen tot 18 jaar
●   Uitleensysteem incl. onderhoud en beheer

Ad. 2  Collectie en selectie
●   Een lokaal beschikbare frisse, actuele collectie af-
     gestemd op de inwoners van Krimpen aan den IJssel. 
●   Instandhouden collectie van 0,5 media per inwoner⁸    
●   Collectie- en selectievorming, mediaverwerking 
●   Een kranten- en tijdschriftencollectie (50 abonne-
     menten en gemiddeld 150 losse tijdschriften 
     gebaseerd op de actualiteit) 
●   Toegang tot de collectie in Capelle aan den IJssel
●   Toegang tot de website en de catalogus
●   Toegang tot de collectie Nederland met ruim 10 
      miljoen boeken en andere media
●   Toegang tot de online bibliotheek met o.a. bijna 
      30.000 e-books, ruim 2500 luisterboeken en digitale 
      content (lidmaatschappen van € 42,00 en meer)
●   Toegang tot de muziekcollectie van de centrale 
      discotheek Rotterdam

⁸ Binnen de branche is de norm 2,5 ‘boek’ per inwoner.Zie het landelijk 
   collectieplan https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/gezamenlijk_
   collectieplan_2020_2024.pdf - Het blijft een spannend gegeven want het 
   onderdeel zijn van de branche via de certificering werkt met landelijke 
   kwaliteitsnormen. Het risico om niet gecertificeerd te raken kan 
   betekenen dat de Krimpenaar de voordelen van de landelijke online 
   bibliotheek verliest en geen gebruik meer kan maken van het inter-
   bibliothecair leenverkeer.

Ad. 3  Bibliotheek aan huis
Inwoners van Krimpen die niet in staat zijn zelf naar de 
bibliotheek te komen, worden bezocht door een vrij-
williger van de bibliotheek. De vrijwilliger vraagt uit wat 
de klant lezen wil, haalt deze boeken op en brengt ze 
weer naar de klant (en omgekeerd).
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Ad. 4 Gouden uurtje
●   Thematische voorleesactiviteit voor volwassenen 
      met een verstandelijke beperking 
●   Wordt uitgevoerd door vrijwilligers
●   Een keer per twee weken
●   Uitvoering is om praktische redenen bij een van de 
      woonvormen in Krimpen aan den IJssel

Ad. 5 Vijf Activiteiten
De collectie van de bibliotheek bestaat uit meer dan 
alleen media. Ook een activiteitenprogramma valt in 
onze optiek onder de collectie. In het basispakket 
worden middelen geoffreerd om vijf activiteiten uit te 
voeren. Kader: de landelijke leesbevorderings-
campagnes, de informatiefunctie van de bibliotheek,  
de lokale thema’s. 

Ad. 6 Diversen
●   Klantenservice telefonisch ma t/m vrij 13.00 uur  
      tot 17.00 uur
●   Klantenservice fysiek: tijdens openingstijden 
      bibliotheek
●   Drie pc’s voor algemeen gebruik 

Beoogd effect:
●   Een (digitaal) geletterder Krimpen
●   Een toegangspoort tot informatie bieden 
●   Leefbaarheid Krimpen vergroten

  B.   Basisvaardigheden preventief

Deze programmalijn kent twee onderdelen: 
dienstverlening algemeen en de programmalijn de 
Bibliotheek op school waaronder - BoekStart in de 
Kinderopvang. 

ALGEMEEN

 Gouden uurtje

OMSCHRIJVING
Feiten en cijfers (bron tenzij anders vermeld: website 
stichting Lezen en Schrijven)
●   Ongeveer 12%  van de Nederlanders tussen de 16 en 
      65 is laaggeletterd.
●   Volgens de website ‘geletterdheid in zicht’ 
      https://geletterdheidinzicht.nl/ is het aantal laag-
      geletterden 13% in Krimpen aan den IJssel. 
●   In Nederland heeft 22% van de bevolking van 12 jaar 
      en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden (CBS, 
      2016). 
●   Veel leerlingen (10 tot 18 jaar) hebben moeite om op 
      internet te zoeken en informatie online op waarde  
      te schatten (Kennisnet, 2017). 
●   Laaggeletterden hebben regelmatig ook moeite 
      met de digitale vaardigheden (Algemene Reken-
      kamer, 2016).  Immers laaggeletterden beschikken 
      over minder functionele taalvaardigheden en dit is 
      een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling 
      van digitale vaardigheden (ecbo, 2015). 

Doelstelling
Door ons programma- en dienstenaanbod basisvaardig-
heden preventief willen wij bereiken dat de ‘cirkel van 
laaggeletterdheid’ wordt doorbroken. 

Maatschappelijk doelen / gemeentelijke doelen
●   Door in te zetten op het verbeteren van basisvaardig-
      heden werken wij mee aan een geletterder Krimpen
●   Door in te zetten op het verbeteren van basisvaar-
      digheden werken wij aan de voorwaarden tot een 
      leven lang leren, lezen, participatie en digitale 
      inclusie.

Doelgroep
●   Kinderen en jongeren
●   Ouders en verzorgers
●   Professionals

Samenwerkingspartners
Consultatiebureaus, onderwijsaanbieders, Krimpen-
Wijzer, Probiblio, landelijke organisatie VoorleesExpress, 
Kunst van Lezen.

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)
  

€ 0,40

Baten: bijdrage gezinnen VoorleesExpress geschat op 
€ 300,- / Jeugdleden gratis

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
      kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
      voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
      kennismaken met literatuur
●   Het organiseren van ont-
       moeting en debat
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Meetbaar resultaat
●   Effectmeting bij leden en klanttevredenheid 
●   Aantal deelnemers aan activiteiten 
●   Aantal uitgeleverde BoekStartkoffers
●   Aantal leden naar leeftijdsgroep
●   Aantal gezinnen dat via de VoorleesExpress aan den 
      IJssel bereikt is 
●   Gebruik Makkelijk Lezen Plein 

UITWERKING
Personele uren
●   9,2 uur per week
●   Vrijwilligers VoorleesExpress ad IJssel

Collectie (onderdeel van de fysieke bibliotheek)
●   Jeugdcollectie Krimpen aan den IJssel 
●   Jaarlijkse vervanging gebaseerd op gemiddeld 10% 
●   Tijdschriftencollectie van 20 tijdschriften voor jeugd 
      en jongeren 
●   Collectie en selectievorming 
●   Toegang tot de online jeugdbibliotheek
●   Toegang tot online tool Yoleo voor kinderen met 
      leesproblemen

Concrete producten en/of diensten 
1   BoekStart 0-2 jaar 
2  VoorleesExpress aan den IJssel
3  40 voorleesactiviteiten op woensdagmiddagen in de 
     bibliotheek 
4  Makkelijk Lezen Plein
5  Vijf activiteiten gericht op preventie basisvaardig-
     heden van gemiddeld € 300,00 per activiteit (In het 
     kader van BoekStart, Kinderboekenweek, Nationale 
     Voorleesdagen, Week van de mediawijsheid)
6  Diversen 

Ad. 1  BoekStart voor 0-2 jaar
●   Collectie voor baby’s en peuters (onder
      deel van de jeugdcollectie)
●   Het BoekStartkoffertje voor baby’s 
      (koffertje met twee boekjes en folder met 
      voorlees- en boekentip  voor ouders.   
      Ouders krijgen via het consultatie-
      bureau en/of de gemeente een waarde-
      bon om het koffertje op te halen
●   De baby’s worden lid van de bibliotheek
●   Twee activiteiten gericht op ouders met een baby

Beoogd effect:
●  Zie https://www.boekstart.nl / https://www.kb.nl/
     ob/leesbevordering-digivaardigheden/boekstart
●  BoekStart maakt baby’s slimmer (Adriana Bus o.a., 
     Delft 2015) 
●  Ouders die onder invloed van BoekStart vaker voor-
     lezen als de baby 8 maanden oud is, hebben kinderen 
     die hoger scoren op taal. 
●  Al na 5 maanden zijn de effecten van meer voorlezen 
     meetbaar. Op de langere termijn (na 22 maanden) 
     worden effecten van een vroege start sterker.
●  BoekStart heeft in het bijzonder effect bij baby’s met 
     een moeilijk temperament. Zonder BoekStart worden 
     zij veel minder vaak voorgelezen dan kinderen met 
     een gemakkelijk temperament. Onder invloed van 
     BoekStart zijn ouders minder geneigd voorlezen uit 
     te stellen en lezen ze al voor als de baby 8 maanden 
     oud is, ondanks ‘moeilijk’ gedrag van de baby.
●  Bereik 2019: 51% van de ouders van nieuwgeboren 
     baby’s haalden een koffertje en schreven hun baby in. 

Ad. 2  VoorleesExpress aan den IJssel
●  De VoorleesExpress aan den IJssel is een programma 
     gericht op taalarme gezinnen of gezinnen die anders-
     zins een talig steuntje in de rug nodig hebben. 
●  De bibliotheek is de verbindende schakel en verbindt 
     via de KrimpenWijzer, scholen, huisartsen en het CJG 
     opgeleide voorleesvrijwilligers aan gezinnen.
●  De voorlezer komt 20 weken lang één keer per week 
     in het gezin voorlezen.
●   In die periode maakt het gezin kennis met de 
      bibliotheek en wordt een kind/kinderen lid van de 
      bibliotheek
●   Aan het eind van de periode ontvangt het kind een 
      boek en certificaat van deelname
●   Aantal gezinnen 15 maximaal 

Beoogd effect:
Bron: Tel mee met Taal, KB, Erasmus: Onderzoek werkt 
de VoorleesExpress? (2017-2018) zie: www.Voorlees-
Express.nl
●  Deelname aan de VoorleesExpress heeft een statis-
     tisch significant positief effect op het verhaalbegrip 
     van kinderen. Dit effect is groter als er alleen wordt 
     gekeken naar kinderen waarbij ten minste 15 keer is 
     voorgelezen. 
●  Als er bij kinderen ten minste 15 keer is voorgelezen, 
     is er sprake van een significant positief effect op 
     kaftherkenning en een significant positief effect op 
     de intensiteit van voorlezen door ouder en kind.
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Ad. 3  40 voorleesactiviteiten
Elke woensdagmiddag wordt er in de bibliotheek voor-
gelezen voor voorlezers van de VoorleesExpress aan den 
IJssel.

Ad. 4  Makkelijk Lezen Plein
●  Op het Makkelijk Lezen Plein (MLP) staan aantrekke-
     lijke boeken en andere materialen zo gepresenteerd 
     dat het makkelijker wordt om leuk leesmateriaal te 
     vinden en het leesplezier te vergroten voor kinderen 
     met leesproblemen. Het MLP is een onderdeel van de 
     collectie van de jeugdbibliotheek. 
●  De boeken zijn in sommige gevallen speciaal 
     geschreven voor kinderen met een leesprobleem, 
     maar vele malen vaker zijn het boeken die zo 
     geschreven zijn dat ze goed toegankelijk zijn voor 
     juist deze doelgroep.
●  De boeken staan uitnodigend gepresenteerd, zodat 
     niet alleen de boekrug te zien is.
●  Uitgangpunten: 
     -  Aantrekkelijke, aangepaste en geschikte collectie
     -  Naast fictie en non-fictie boeken ook tijdschriften, 
        strips, luister- en gesproken boeken, verfilmde 
        boeken en verwijzen naar digitale toepassingen als 
        Yoleo en Superboek
     -  Een beperkte en overzichtelijke collectie
     -  De collectie wordt bijgehouden door een lees-
        consulent met kennis van de doelgroep en de 
        media.
     -  Toegang tot de website www.makkelijklezenplein.nl

Beoogd effect:
Bron: Het Makkelijk Lezen Plein: onderzoek naar de 
invloed van het MLP op het leengedrag van kinderen 
met leesproblemen in de leeftijd van 8-12 jaar (2011)
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat aan 
kinderen met leesproblemen een redelijk positieve 
leesattitude toegedicht kan worden. Daarnaast is 
geconcludeerd dat kinderen met leesproblemen erg 
tevreden zijn over (de servicekwaliteit van) het MLP.  
Een positieve leesattitude en een positief tevreden-
heidsoordeel over het MLP hebben vervolgens een 
positieve invloed op de leenintentie van MLP-
materialen. Met andere woorden, kinderen zullen vaker 
terugkomen naar het MLP, en eerder geneigd zijn om 
boeken of andere materialen uit het MLP te lenen. 
Van belang is een goede en regelmatige instructie.

Ad. 5  Vijf activiteiten 
In de jaarplanning programmering worden vijf 
activiteiten in dit kader gepland. 
Mochten activiteiten duurder uitvallen dat begroot dan 

kan het aantal activiteiten naar beneden worden bij-
gesteld. Daar zal dan een goede reden voor zijn en met 
u gedeeld bij de rapportage.  

Ad. 6 Diversen
●  Klantenservice telefonisch ma t/m vrij 13.00 uur 
     tot 17.00 uur
●  Klantenservice fysiek: tijdens openingstijden 
     bibliotheek
●  WII-game voor kinderen
●  Bereslim voorleesfimpjes voor de jongsten
●  Toegang tot de website www.makkelijklezenplein.nl
●  Specialisme Voor en vroegschoolse periode
●  Specialisme Makkelijk Lezen

B.1  Programmalijn - de Bibliotheek  
       op school  (dBos)
OMSCHRIJVING
DBos is een onderdeel van het jeugdbibliotheekwerk 
van de bibliotheek en een aanpak waarbij we inzetten 
op de succesfactoren om het lezen te bevorderen. 
De succesfactoren zijn gebaseerd op onderzoek en 
inzichten verzameld door de stichting Lezen. 
Drie kernfactoren: 
●  Een stimulerende leesomgeving 
●  Effectieve en stimulerende werkvormen
●  Aanpak op maat

Binnen de leesomgeving zijn de succes bepalende 
factoren dan weer: 
●  Het boekenaanbod 
●  Ondersteunende en stimulerende rol van 
     professionele leesbevorderaars 
●  Ouders en vrienden 
●  Een rustige plek om te lezen
●  Inzet meest succesvolle werkvormen binnen lees-
     bevordering: voorlezen, vrij lezen en gesprekken over 
     boeken
●  Bovenal is een gedifferentieerde aanpak van belang: 
     voor iedere lezer een boek dat tegemoet komt 
     aan zijn of haar interesses en niveau 
     (bron: Samenwerken aan een 
     leescultuur, Stichting 
     Lezen 2013-2016)



DBos is de naam van ons programma gericht op de 
kinderopvang, het primair onderwijs en het voort-
gezet onderwijs. Bij de kinderopvang noemen we het 
programma naar landelijk voorbeeld BoekStart in de 
kinderopvang. 
De aanpak gaat uit van het oprecht kiezen voor de 
aanpak door deze in het taal- of mediabeleid te 
verankeren. Dagelijks lezen/voorlezen is standaard. 
Er wordt vraaggericht gewerkt. Bovendien wordt bij 
regelmaat geëvalueerd of de aanpak werkt. Deze 
evaluatie wordt ondersteund door een monitor. In alle 
gevallen richt het programma zich niet alleen op 
kinderen of jongeren, maar ook op professionals en 
ouders. De aanpak bestaat uit zeven bouwstenen die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De kinderopvang en/of school en bibliotheek gaan met 
elkaar een contract aan van minimaal drie jaar. Door de 
inzet van gemeentelijke subsidie is ook de gemeente 
partner in de aanpak. Scholen dragen een bedrag bij per 
leerling. 

NB: Bibliotheek aan den IJssel verwerkt in haar aanpak 
naast leesbevordering ook het verbeteren van digitale 
geletterdheid. Hierbij staat vooralsnog de vraag van de 
school centraal.

Zie ook https://www.leesmonitor.nu/nl
Het aanbod is een basis en kan desgewenst worden 
uitgebreid door meer uren in te zetten op inhoudelijke 
onderdelen, dan wel de collectieomvang of het activitei-
tenprogramma te vergroten. 
 

B.2  BoekStart in de kinderopvang

OMSCHRIJVING
BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderings-
programma voor de kinderopvang. Het is een uitbrei-
ding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar, hun 
ouders en pedagogisch medewerkers intensief met 
boeken en lezen in aanraking te laten komen via de 
kinderopvang. De bibliotheek ondersteunt met een aan-
trekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een 
collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering 
van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, 
een voorleesplan.

Doelstelling
Het doel is om kinderen in de leeftijd van nul tot vier 
jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers via 
de kinderopvang intensief met boeken en het lezen 
daarvan in aanraking te brengen door hen te binden 
aan de bibliotheek en de relatie tussen kinderopvang en 
bibliotheek te versterken. 

Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Preventie laaggeletterdheid
●  Verbeteren bibliotheekgebruik door de kinderopvang, 
     ouders en kinderen.
●  Gelijke rechten op bibliotheekgebruik door samen te 
     werken met het onderwijs 

Doelgroep
●  Pedagogisch medewerkers
●  Ouders
●  Kinderen van 0-4 jaar

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)
na aftrek van de 
baten
  

€ 0,95 bij 6 locaties 
(kosten 1 locatie gemiddeld: 
€ 0,16 per locatie)

Baten naar schatting: € 4.500,-

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
      kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
      voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
      kennismaken met literatuur
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Samenwerkingspartners
Gemeente, Kinderopvang, Probiblio, Kunst van Lezen 

Meetbaar resultaat
●  Aantal instellingen voor kinderopvang dat aan 
     BoekStart deelneemt
●  Aantal kinderen dat wordt bereikt
●  Evaluaties met directies en voorleescoördinatoren 

UITWERKING
Personele uren
●  4 uur per locatie 

Aantal deelnemende locaties op dit moment
●  4

Gewenst door de gemeente
●  6

Concrete producten en/of diensten
1   Collectievorming
2   Monitor
3   Voorleesplan
4   Scholing

Ad. 1  Collectie
Streefbezit collectie één titel per kindplaats.

Ad. 2  Monitor
Het voorleesplan wordt gemonitord en de resultaten 
worden lokaal besproken en vastgelegd in een lande-
lijke database

Ad. 3  Ontwikkelen en mede uitvoeren van een 
voorleesplan
Gebaseerd op de uitkomsten van de monitor wordt 
per locatie een plan gemaakt hoe het (voor)lezen te 
bevorderen

Ad. 4  Scholing
De bibliotheek draagt zorg voor de scholing en 
nascholing van pedagogische medewerkers

Beoogd effect: 
●  Vergroten woordenschat kinderen (Een kind dat elke 
     dag 15 minuten wordt voorgelezen leert jaarlijks 1000 
     nieuwe woorden) (Meer lezen beter in taal. Effecten 
     op de taalontwikkeling – 2017)
●  Toename van bibliotheekgebruik door de kinder-
     opvang, ouders en kinderen
●  Toename voorlezen thuis 
●  Vergroten deskundigheid pedagogische medewerkers 
     op het gebied van (digitaal) lezen

B.3  de Bibiotheek op school (dBos) - 
        Primair Onderwijs
   

OMSCHRIJVING
DBos is een onderdeel van het jeugdbibliotheekwerk 
van de bibliotheek en een aanpak waarbij de school en 
de bibliotheek strategisch en structureel samenwerken 
aan de taalontwikkeling, het leesplezier en het verbe-
teren van de mediawijsheid waaronder in ieder geval 
informatievaardigheden. De aanpak gaat uit van het 
oprecht kiezen voor de aanpak door deze in het beleid 
te verankeren. Ook hier staat de bibliotheek in aan 
haar aanpak voor een samenspel tussen vakmanschap, 
collectie en activiteiten. Bovendien wordt bij regelmaat 
geëvalueerd of de aanpak werkt. Deze evaluatie wordt 
ondersteund door een monitor. 
De aanpak bestaat uit zeven bouwstenen die onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn. 
School en bibliotheek gaan met elkaar een contract aan 
van minimaal 3 jaar. Door de inzet van gemeentelijke 
subsidie is ook de gemeente partner in de aanpak. 
Scholen dragen een bedrag per leerling bij. 

Doelstelling
Met dBos willen wij bereiken dat leerlingen op basis-
scholen meer en met meer plezier gaan lezen. Boven-
dien willen wij bereiken dat leerlingen vaardiger wor-
den als het gaat om het zoeken, vinden en beoordelen 
van informatie en dat zij verstandiger om leren gaan 
met internet en sociale media.

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)
na aftrek van de 
baten
  

€ 2,05 bij 8 schoollocaties 
(kosten 1 locatie gemiddeld: 
€ 0,26 per locatie)

Baten naar schatting: € 35.000,-

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
      kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
      voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
      kennismaken met literatuur
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Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Preventie laaggeletterdheid
●  Het verhogen van informatievaardigheden waardoor 
     Krimpenaren de weg beter weten te vinden op het 
     internet
●  Gelijke rechten op bibliotheekgebruik door samen te 
     werken met het onderwijs 

Doelgroep
●  Leerlingen
●  Leerkrachten
●  Ouders 

Samenwerkingspartners
Gemeente, scholen, Probiblio, landelijke dBos

Meetbaar resultaat
●  Aantal scholen dat deelneemt
●  Aantal leerlingen dat wordt bereikt
●  Evaluaties met directies en leescoördinatoren 
●  Uitkomsten van de monitor 

UITWERKING
Personele uren
●  49 uur bij 9 locaties
     Vakmanschap 3 uur vakmanschap per 300 leer-
     lingen (per 100 leerlingen meer uitbreiding met 
     1 uur) in school/2 uur organisatie.

Aantal schoollocaties 
●  Het aanbod is gebaseerd op afname door 9 scholen 
     (afname door meer scholen: aanvullende offertes 
     voor investering en exploitatie).
 
Concrete producten en/of diensten 
1  Actueel houden collectie (Streefbezit: 5 boeken per 
     leerling/actualiseren: 10% per jaar)
2  Uitvoering monitor (1 maal per 2 jaar)
3  Ontwikkelen en mede uitvoeren lees- en mediaplan 
     in overleg met de school
4  Uitleenservice
5  Scholing team en jaarlijkse nascholing lees-
     coördinator
6  Scholing uitleenvrijwilligers/uitleenleerlingen 
7  Jaarlijkse evaluatie 

Ad. 1  Collectievorming
In aanvang wordt de collectie op een streefbezit van 
5 boeken per leerling gebracht. Daarna actualiseert de 
bibliotheek de collectie door jaarlijks 10% te vervangen. 
Aanschaf volgens een collectieplan per school. Binnen 
het programma huurt de bibliotheek de collectie van 
de bibliotheek. 

Ad. 2  Monitor 
Een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school 
is de monitor. Deze monitor bestaat uit digitale vragen-
lijsten die een keer per twee jaar worden afgenomen bij 
leerlingen (vanaf groep 5), leerkrachten en bibliotheek-
medewerkers. De informatie uit de monitor maakt het 
mogelijk om het leesbevorderingsbeleid op basis van 
concrete cijfers doelgericht in te richten en bij te stellen. 
Wij nemen de monitor een keer per 2 jaar af, analyseren 
deze en bespreken de uitkomsten met de directie van de 
school alsmede de leescoördinator van de school. 

Ad. 3  Ontwikkelen en mede uitvoeren lees- en 
            mediaplan
Op basis van de uitkomsten van de monitor worden 
doelen geformuleerd en wordt een activiteiten-
programma ontwikkeld voor een of twee jaar. In het 
plan worden uitvoeringsafspraken gemaakt. School en 
bibliotheek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering.

Ad. 4  Uitleenservice
●  De boeken die op school staan worden uitgeleend 
     aan de kinderen. De bibliotheek draagt zorg voor de 
     scholing en begeleiding van uitleenvrijwilligers dan 
     wel begeleidt kinderen die de uitleen in school 
     organiseren (Baas in eigen Bieb). 
●  De uitleningen worden geregistreerd in een 
     uitleensysteem –SchoolWise.

Ad. 5 en 6  Scholing
●  De bibliotheek draagt zorg voor de scholing en 
     nascholing van teams d.m.v. Open Boek en maatwerk 
     activiteiten.
●  De bibliotheek draagt zorg voor de scholing van die 
     groepen die de uitleen verzorgen in de school.

Ad. 7  Evaluatie 
Jaarlijks wordt met de directeur van een school een 
evaluatiegesprek gevoerd, naast de inhoudelijke eva-
luatie via de monitor. De uitkomsten worden gebruikt 
om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 
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Beoogd effect:
●  De monitor van de Bibliotheek op school meet wel-
     is waar geen directe effecten van lezen op de taal-
     prestaties, maar onderzoek van Leidse onderzoekers 
     Thijs Nielen en Adriana Bus heeft al laten zien dat 
     die effecten er wel degelijk zijn (Nielen & Bus, 2015). 
     Na vergelijking van scholen met en zonder Biblio-
     theek op school stellen deze onderzoekers vast dat de  
     scores voor begrijpend lezen op scholen met een 
     Bibliotheek op school significant hoger liggen dan de 
     scores op vergelijkbare scholen zonder Bibliotheek op 
     school. Kees Broekhof (Sardes, september 2017).
●  Meer lezen heeft een bewezen positief effect op 
     woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend 
     lezen en schrijven. In de brochure ‘Meer lezen beter in 
     taal’ ⁹ vindt u argumenten om kinderen meer plezier 
     in lezen te laten beleven met als bijkomend effect dat 
     hun taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze 
     betere lezers worden.

 ⁹ 2017sept_KvL_Meer Lezen beter in taal
 

B.4  de Bibiotheek op school (dBos) - 
         Voortgezet Onderwijs

OMSCHRIJVING
DBos is een onderdeel van het jeugd en jongeren-
bibliotheekwerk van de bibliotheek en een aanpak 
waarbij de school en de bibliotheek strategisch en 
structureel samenwerken aan de taalontwikkeling, het 
leesplezier en het verbeteren van de mediawijsheid 
waaronder in ieder geval informatievaardigheden. 

De aanpak gaat uit van het oprecht kiezen voor de 
aanpak door deze in het beleid te verankeren. Ook 
hier staat de bibliotheek in aan haar aanpak voor een 
samenspel tussen vakmanschap, collectie en activitei-
ten. Bovendien wordt bij regelmaat geëvalueerd of de 
aanpak werkt. Deze evaluatie wordt ondersteund door 
een monitor. 
In de brochure ‘Meer lezen, beter in taal, vmbo’ is te 
lezen dat ook een intensieve samenwerking met het vo 
loont:

Als de school en mediatheek/bibliotheek doelgericht 
samenwerken, gaan de leerresultaten van de leerlingen 
omhoog. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger 
op taaltoetsen. Zo eenvoudig is de meerwaarde van 
een intensieve samenwerking te onderbouwen. Deze 
doelgerichte samenwerking past in een structureel taal-
beleid met aandacht voor de doorgaande leerlijn taal, 
waarmee alle leerlingen effectief ondersteund worden 
(Meer lezen, beter in taal – vmbo, De Koninklijke Biblio-
theek en Stichting Lezen voor Kunst van Lezen, tekst 
Kees Broekhof, Sardes).

De aanpak bestaat ook voor het vo uit zeven bouw-
stenen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
School en bibliotheek gaan met elkaar een contract aan 
van minimaal drie jaar. Door de inzet van gemeentelijke 
subsidie is ook de gemeente partner in de aanpak. 
Scholen dragen een bedrag per leerling bij. Goede aan-
sluiting bij dBos primair onderwijs (doorgaande lijn). 

Doelstelling
Met dBos willen wij bereiken dat leerlingen op het vo 
meer en met meer plezier gaan lezen. Bovendien willen 
wij bereiken dat leerlingen vaardiger worden als het 
gaat om het zoeken, vinden en beoordelen van informa-
tie en dat zij verstandig(er) om leren gaan met internet 
en sociale media. Het bereiken van de doelen op het vo 
zal meer jaren beslaan. Er wordt gestart in de onder-
bouw. 

Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Preventie laaggeletterdheid
●  Het verbeteren van informatievaardigheden 
     waardoor Krimpenaren de weg beter weten te vinden 
     op het internet
●  Bevorderen van gelijke rechten op bibliotheekgebruik 
     door samen te werken met het onderwijs 

Doelgroep
●  Leerlingen
●  Leerkrachten

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)
na aftrek van de 
baten
  

€ 0,38  (gebaseerd op afname 
door 1 school)

Baten naar schatting: € 9.711,-

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
      kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
      voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
      kennismaken met literatuur
●   Het organiseren van 
     ontmoeting en debat
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Samenwerkingspartners
Gemeente, scholen, Probiblio, landelijke dBos

Meetbaar resultaat
●  Aantal scholen dat deelneemt
●  Aantal leerlingen dat wordt bereikt
●  Evaluaties met directies en leescoördinatoren 
●  Uitkomsten van de monitor

UITWERKING
Personele uren
●  8 uur per week (Onderwijsspecialist en
     mediaverwerking)

Aantal locaties 
Het aanbod is gebaseerd op afname door het 
Krimpenerwaardcollege (afname door meer scholen: 
aanvullende offertes voor investering en exploitatie).

Concrete producten en/of diensten 
1  Actueel houden collectie (Streefbezit: 2 boeken per 
     leerling/actualiseren: gemiddeld 10% per jaar)
2  Uitvoering monitor (1 maal per 2 jaar)
3  Ontwikkelen en mede uitvoeren lees- en mediaplan 
4  Uitleenservice
5  Een scholingsactiviteit gericht op het team of team-
     leden gericht op vaardigheden om de doelen van het 
     lees- mediaplan te bereiken
6  Jaarlijkse evaluatie

Ad. 1  Collectievorming
In aanvang wordt de collectie op een streefbezit van 
2  boeken per leerling gebracht. Daarna actualiseert de 
bibliotheek de collectie door 10% te vervangen. Aan-
schaf volgens een collectieplan per school. Op het vo 
wordt hierbij nauw samengewerkt met de mediatheek 
en minimaal de vakdocent Nederlands.

Ad. 2  Monitor 
Een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school is 
de monitor. Deze monitor bestaat uit digitale vragen-
lijsten die een keer per jaar via het internet worden 
afgenomen bij leerlingen, docenten en bibliotheek-
medewerkers. De informatie uit de monitor maakt het 
mogelijk om het leesbevorderingsbeleid op basis van 
concrete cijfers doelgericht in te richten en bij te stellen. 
Wij nemen de monitor een keer per 2 jaar af, analyseren 
deze en bespreken de uitkomsten met de directie van de 
school alsmede de leescoördinator van de school.

Ad. 3  Ontwikkelen en mede uitvoeren lees- en 
            mediaplan
Op basis van de uitkomsten van de monitor worden 
doelen geformuleerd en wordt een activiteitenprogram-
ma ontwikkeld voor een of twee jaar. In het plan worden 
uitvoeringsafspraken gemaakt. School en bibliotheek 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering.

Ad. 4  Uitleenservice
De uitleningen worden geregistreerd in een uitleen-
systeem – MediatheekWise, onderdeel van het biblio-
theeksysteem van de bibliotheek. De uitlening wordt 
verzorgd door de mediathecaris van de school. Er wordt 
nauw met haar samengewerkt. 

Ad. 5  Scholing
●  De bibliotheek draagt zorg voor de scholing en 
     nascholing van teams en/of teamleden en lees-
     coördinatoren d.m.v. Open Boek of maatwerk 
     activiteiten.
●  De bibliotheek draagt zorg voor de scholing van de 
     mensen die de uitleen verzorgen in de school.

Ad. 6  Evaluatie 
Jaarlijks wordt met de directeur van een school een 
evaluatiegesprek gevoerd, naast de inhoudelijke 
evaluatie via de monitor. De uitkomsten worden 
gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te 
verbeteren.

Beoogd effect: 
●  Mol en Bus (2011) concluderen dat kinderen en 
     jongeren die veel lezen in hun vrije tijd hoger scoren 
     dan niet-lezende leerlingen op toetsen voor woorden-
     schat, leesbegrip, basisvaardigheden van lezen, 
     technisch lezen en spelling. Dit effect is duidelijk 
     zichtbaar op alle leeftijden. Voor woordenschat en 
     technisch lezen geldt dat het effect van vrijetijdslezen 
     zelfs steeds groter wordt naarmate de leerlingen 
     ouder worden.
●  Hetzelfde onderzoek toont aan dat zwakke lezers het 
     allermeest gebaat zijn bij meer lezen.
●  Taalbeleid is het meest effectief als er aandacht is 
     voor leesbevordering en meer lezen (Meer lezen, beter 
     in taal-vmbo – KB, st. Lezen en Sardes sept. 2015) 
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  C.   Basisvaardigheden volwassenen

OMSCHRIJVING
Feiten en cijfers (bron tenzij anders vermeld: website 
stichting Lezen en Schrijven)
●  Ongeveer 12%  van de Nederlanders tussen de 16 en 
     65 is laaggeletterd.
●  Volgens de website ‘geletterdheid in zicht’ https://
     geletterdheidinzicht.nl/ is het aantal laaggeletterden 
     zelfs 13% in Krimpen aan den IJssel. 
●  In Nederland heeft 22% van de bevolking van 12 jaar 
     en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden (CBS, 2016). 
●  Veel leerlingen (10 tot 18 jaar) hebben moeite om op 
     internet te zoeken en informatie online op waarde te 
     schatten (Kennisnet, 2017). 
●  Laaggeletterden hebben regelmatig ook moeite 
     met de digitale vaardigheden (Algemene Reken-
     kamer, 2016).  Immers laaggeletterden beschikken 
     over minder functionele taalvaardigheden en dit is 
     een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van 
     digitale vaardigheden (ecbo, 2015). 

Basisvaardigheden zijn vaardigheden die minimaal 
nodig zijn om als volwassen burger zelfstandig in de 
samenleving te kunnen functioneren. Waren dat tot 
voorkort vooral taal- en rekenvaardigheden, inmiddels 
is er sprake van een palet van vijf:

            1   Taal, Lezen, schrijven en rekenen
            2   Digitale vaardigheden
            3   Financiële vaardigheden 
            4  Gezondheidsvaardigheden
            5   Sociale en juridische vaardigheden

Inmiddels is duidelijk dat het verbeteren van basisvaar-
digheden bij volwassenen geen eenvoudige zaak. Geen 
enkele organisatie, of het nou om formeel, informeel of 
non formeel leren gaat, is in staat dit maatschappelijke 
probleem alleen op te lossen. Samenwerking en taak-
verdeling staan centraal. Voor ons als bibliotheek ligt 
de focus op de eerste twee punten. Door te faciliteren 
in oefenprogramma’s of door samenwerking komen de 
andere punten zeker ook aan bod. 
Net als in de fysieke bibliotheek is onze aanpak een 
samenspel tussen de inzet van vakmanschap, collectie 
en programmering. 

Doelstelling
Met het programma basisvaardigheden volwassenen 
willen wij door samen te werken met lokale, regionale, 
provinciale en landelijke partners de basisvaardigheden 
van de Krimpenaren verbeteren. 

Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Door in te zetten op het verbeteren van basisvaardig-
     heden werken wij mee aan een geletterder Krimpen.
●  Door in te zetten op het verbeteren van basisvaardig-
     heden werken wij aan de voorwaarden tot een leven 
     lang leren, lezen, participatie en digitale inclusie.

Doelgroep
Alle inwoners van Krimpen aan den IJssel  die op dit 
gebied extra ondersteuning nodig hebben

Samenwerkingspartners
Onder meer: de Koninklijke Bibliotheek, Passend Lezen, 
Probiblio, KrimpenWijzer, de Cultuurwerkplaats, 
Nederlandse Bibliotheekdienst, Nederlandse 
bibliotheken, Onderwijsaanbieders, Belastingwinkel 
Rotterdam.

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)

€ 0,80

Baten: Krimpenaren die hun basisvaardigheden trainen 
via taalaanbieders of de officiële trainingen van de 
bibliotheek ontvangen een gratis taalabonnement

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
       kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
       voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
       kennismaken met literatuur
●   Het organiseren van 
     ontmoeting en debat
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Meetbaar resultaat
●  Effectmeting bij leden  en klanttevredenheid 
●  Aantal deelnemers aan activiteiten 
●  Gebruik collectie
●  Inzicht in het gebruik van de bibliotheek/
     programmering

UITWERKING
Personele uren
●  14,75 uur
●  Vrijwilligers taal en digitaal

Collectie (onderdeel fysieke bibliotheek) 
●  300 items (oefen- en lesmateriaal) – onderdeel van de 
     collectie berekend bij de fysieke bibliotheek 
●  Jaarlijkse vervanging gebaseerd op 10%: 30 nieuwe 
     items per jaar 

Concrete producten en/of diensten 
1   Actieve deelnemer aan het Taalnetwerk Krimpen aan 
     den IJssel
2  40 Taalcafés per jaar
3  40 Digicafés Meer met de computer 
4  Belastingaangiftedagen
5  Organisatie Informatiepunt Digitale Overheid 
6  Diversen

Ad. 1  Taalnetwerk
Actieve deelnemer in het Taalnetwerk Krimpen aan den 
IJssel.

Ad. 2  Taalcafé
●  Het Taalcafé is een wekelijkse ontmoetingsplek in 
     de hal van De Tuyter voor mensen die de Nederlandse 
     taal nog niet zo goed spreken en voor mensen die 
     goed Nederlands spreken en geduldig anderen op 
     weg willen helpen. 
●  Elk Taalcafé wordt gestart met een de behandeling 
     van een thema. 
●  Daarna wordt er geoefend met taal. 
●  Het café wordt begeleid door de bibliotheek en 
     KrimpenWijzer opgeleide taalvrijwilligers.

Beoogd effect:
●  Bron: Taalcafés en cursussen digitale vaardigheden: 
     een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en 
     opbrengsten (Panteia, In opdracht van Koninklijke 
     Bibliotheek en Probiblio/Taalnetwerk BOZH Door 
     Panteia. Auteurs: Mandy Goes en Henri Faun 
     Fotografie: Getty Images, 2018).
●  Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers van taalcafés 
     Nederlands leren, vaker Nederlands durven te praten 
     en meer over de Nederlandse cultuur leren.  Daar
     naast is het taalcafé gewoon gezellig. Het taalcafé is 
     een belangrijke ontmoetingsplek waar deelnemers 
     nieuwe sociale contacten opdoen. Voor vrijwilligers 
     levert het ook veel op. Zij vergroten hun wereld door-
     dat ze andere culturen en mensen leren kennen.
●  Kennis maken met de Nederlandse taal en cultuur.

Ad. 3  Kenniscafés digitale vaardigheden/
            Meer met de computer
Meer met de computer bestaat uit twee kenniscafés: 
●  Leer zelf computeren
     Wekelijks kan er aan de hand van filmpjes geoefend 
     worden met digitale vaardigheden oefenen.  Waar-
     onder het werken met de digitale overheid.  Men 
     maakt daarbij gebruik van laptops van de biblio-
     theek. Er is naast een vakkracht van de bibliotheek 
     een opgeleide digitale vrijwilliger aanwezig.
●  Digicafé 
     Het Digicafé biedt ondersteuning bij vragen over het 
     gebruik van een eigen laptop, tablet en / of smart-
     phone. Er is naast een vakkracht van de bibliotheek 
     een opgeleide digitale vrijwilliger aanwezig.

Beoogd effect:
●  Verhoging digitale geletterdheid 
●  Ontmoeting en kennis delen 
●  Verhogen zelfredzaamheid 
●  Digitale inclusie

Ad. 4  Belastingaangiftedagen
●  In samenwerking met de Belastingwinkel Rotterdam 
     organiseert de bibliotheek in De Tuyter een dag per 
     jaar gratis hulp bij het invullen van het belasting-
     formulier. Studenten fiscaal recht en fiscale economie
     aan (met name) de Erasmus Universiteit Rotterdam 
     zijn aanwezig in De Tuyter. Zij ondersteunen de 
     vragensteller bij het invullen en digitaal versturen 
     van de aangifte.
●  Wij helpen alleen mensen met een inkomen van
     maximaal €35.000 per jaar.
●  Er wordt op afspraak gewerkt. Mensen die niet in 
     de doelgroep vallen worden doorverwezen naar 
     onder andere KrimpenWijzer.
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Beoogd effect:
●  Verhogen zelfredzaamheid
●  Verhogen digitale geletterdheid
●  Digitale inclusie

Ad. 5  Informatiepunt Digitale Overheid
Het Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is er voor 
mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening 
en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. 
Het IDO is een onderdeel van de klantenservice van de 
bibliotheek met verbindingen naar specifiek voor deze 
vragen opgeleide vrijwilligers. 
De medewerkers van de bibliotheek en de voor dit 
doel opgeleide vrijwilligers zijn speciaal getraind op 
vraagherkenning en zakelijke empathie. En ze weten 
goed wat de bij het IDO aangesloten overheidsinstan-
ties doen. Ze kunnen mensen eventueel verwijzen naar 
het maatschappelijk middenveld of naar de juiste over-
heidsinstantie als vragen heel specifiek zijn.

Beoogd effect:
●  Digitale inclusie
●  Verhogen digitale geletterdheid
●  Zelfredzaamheid

Ad. 6  Diversen
●  8 laptops om te oefenen
●  Zorgdragen voor het kwaliteitsniveau van vak-
     krachten en de taal- en digitale vrijwilligers 

OMSCHRIJVING
De bibliotheek vernieuwt haar dienstverlening voort-
durend en vervult belangrijke maatschappelijke 
functies op het gebied van de leefbaarheid, bestrijding 
van de (digitale) laaggeletterdheid,  individuele ont-
wikkeling door in te zetten op een leven lang lezen, 
- leren en digitaal meedoen. Constante ontwikkeling 
van ons vakmanschap staat hoog in het vaandel. 

Dat geldt zowel voor onze betaalde medewerkers als 
onbetaalde krachten. Onze dienstverlening moet 
bestuurd, georganiseerd en bij voortduring bijgesteld 
worden. Onze producten en diensten moeten in de 
markt gezet. Dit soort zaken gebeurt achter de 
schermen.

Doelstelling
Met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering dragen 
wij zorg voor een programma en dienstenpakket waar-
bij de prijs en kwaliteitsverhouding in evenwicht zijn. 

Maatschappelijk doelen / gemeentelijke doelen
●  Een goede bedrijfsvoering is nodig om het maat-
     schappelijk effect te verhogen. Het leidt immers tot 
     een effectieve organisatie die op een efficiënte 
     manier haar taken uitvoert. Hierbij horen een goede 
     planning inclusief de gemeentelijke cyclus (begroting 
     en jaarrekening), voldoen aan de regels van de 
     accountantscontrole, het hebben van toezicht-
     houders, regionale samenwerking waar mogelijk en 
     aansluiting bij de branche. Kortom er wordt gewerkt 
     aan een duurzame bibliotheekvoorziening waar 
     professioneel gewerkt wordt aan het verbeteren van 
     de (digitale) geletterdheid.
●  Door ook vrijwilligers in te zetten in onze dienst-
     verlening werken wij aan participatie van burgers.

Doelgroep
Alle inwoners en het gemeentebestuur

Samenwerkingspartners
Probiblio, accountant, NBD, CPNB, 

Meetbaar resultaat
●  Een goedgekeurde jaarrekening 
●  Een jaarverslag dat inzicht geeft in de behaalde 
     prestaties 

UITWERKING
Personele uren
●  33,8 uur

Concrete producten en/of diensten 
1   Personeelsbeleid
2  Financiële administratie (uitbesteed)
3  Deskundigheidsbevordering
4  Automatisering
5  Marketing en PR
6  Website
7  Branche deelname 

D.   Overhead en Bedrijfsvoering

Tarief per inwoner
 (29.500 inwoners)

€ 3,67

Baten
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OMSCHRIJVING
De bibliotheek kan niet zonder gebouwen. Het biblio-
theekgebouw moet uitnodigend en eigentijds zijn om 
een zo groot mogelijk publiek te trekken. Medewerkers 
en bezoekers moeten er zich thuis voelen en er de voor 
hen van belang zijnde bibliotheekfuncties kunnen 
uitvoeren. Voor Krimpen gaat het om de bibliotheek-
ruimte in De Tuyter, van waaruit de uitlening plaats-
vindt, een deel van de uitleen- en ledenadministratie 
wordt gevoerd en een deel van digitale diensten wordt 
aangeboden. De leeszaal, verblijfsfunctie voor werk 
en studie alsmede de activiteiten vinden plaats in de 
ontmoetingsruimte dan wel in te huren ruimtes in De 
Tuyter.

Doelstelling en maatschappelijk doel 
De bibliotheek als onderdeel van De Tuyter draagt zorg 
voor een voor iedere Krimpenaar toegankelijke publieke 
ruimte. 

Doelgroep
Alle Krimpenaren
 
Meetbaar resultaat
Bezoekers aan De Tuyter (hoewel dan niet te duiden is 
voor welke functie bezoekers in De Tuyter komen).

E.   Huisvesting

Kosten € 116.702,-

Baten: subsidie: € 100.502,- (Zonder eventuele
 huuraanpassing, opgave brief d.d. 12-02-2020).
Verwachte baten vanuit de Balans bijdrage 
afschrijving: € 14.791,-

Een bedrag van € 1.409,- is onderdeel van de 
Backofficekosten
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Aanvullende programma’s4
Aanvullende programma’s maken het mogelijk het 
bibliotheekwerk een kwantitatieve en/of kwalitatieve 
dan wel lokale impuls te geven. Het gaat om meer-
jarige inspanningen gericht op realiseren van concrete 
resultaten en doelstellingen bij specifieke doelgroepen 
of wijken.
De  programma’s bouwen door op het basispakket, 
maar kunnen ook een nieuwe programmalijn beslaan. 
Per programma wordt in kengetallen de kostprijs aan-
gegeven. 
Vanzelfsprekend staan wij open voor nieuwe ontwikke-
lingen of andere vragen. In dit geval zal onze dienstver-
lening  eveneens worden omschreven en op offertebasis 
worden aangeboden. 

OMSCHRIJVING
Als bibliotheek willen wij graag meer senioren bereiken. 
Als gebruikers van de fysieke bibliotheek, maar ook in 
het kader van onze programmering. Onze producten 
en diensten kunnen namelijk een bijdrage leveren aan 
het bestrijden van de eenzaamheid onder ouderen en 
bovendien heeft de bibliotheek veel media in huis die 
ingezet kunnen worden om het geheugen te trainen. 
Een specialist senioren kan zich richten op de werving 
van de doelgroep, het informeren over de bibliotheek en 
op samenwerking met instellingen voor senioren.

Doelstelling
Door een specialist senioren aan te stellen kan er 
gericht gewerkt worden aan het vergroten van het 
gebruik van de bibliotheek door senioren. Bovendien 
kan de specialist de samenwerking woonvormen voor 
senioren intensiveren.

Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Vergroten leefbaarheid
●  Eenzaamheidsbestrijding 

Doelgroep
Senioren van 65 jaar en ouder 

Samenwerkingspartners
Woonvormen voor senioren, Krimpenwijzer, cultuur-
wijzer, dagopvang voor ouderen, Krimpenerwaard-
museum. 

Meetbaar resultaat
●  Aantal deelnemers aan activiteiten
●  Groei leden in dit segment 
●  Effectmeting

UITWERKING
Personele uren
●  Minimaal 16 uur per week

Concrete producten en/of diensten 
1   Ontwikkelen programma’s voor senioren
2  Samenwerking met instellingen voor senioren 
     intensiveren
3  Vergoten deelname aan de bibliotheek aan 
     huisdienst
4  Uitvoeren ledenwerf acties

Beoogd effect: 
●  Meer senioren zijn betrokken bij de bibliotheek
●  Minder eenzaamheid 

A.   Uitbreiding fysieke bibliotheek:
        Specialist Senioren       

Uurtarief als basis 
voor een offerte

€ 50,- per uur

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
       kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
       voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
       kennismaken met literatuur
●   Het organiseren van 
     ontmoeting en debat
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OMSCHRIJVING
De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatie-
bureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleeg-
kundige door met ouders in gesprek te gaan en 
gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt 
de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en 
wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de 
bibliotheek. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige
ouders hierdoor makkelijker naar de bibliotheek gaan. 
Ook heeft de BoekStartcoach een positief effect op 
BoekStart voor babys. Meer ouders halen het koffertje 
op en maken hun baby lid.

Doelstelling
Het doel is om laagtaalvaardigheid op een zo vroeg 
mogelijk moment in de ontwikkeling te ondervangen. 
Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, 
hebben daar in hun schoolcarrière profijt van, zo blijkt 
uit onderzoek. Bovendien willen we het aantal kinderen 
dat al van jongs af aan lid is van de bibliotheek 
vergroten. 

Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Preventie laaggeletterdheid 
●  Verbeteren bibliotheekgebruik 

Doelgroep
Ouders van jonge kinderen 

Samenwerkingspartners
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Meetbaar resultaat
●  Toename leden bibliotheek in de leeftijd 0-2  jaar
●  Aantal keren dat de BoekStartcoach aanwezig was op 
     het Consultatiebureau 
●  Aantal keren dat de BoekStartcoach aanwezig was in 
     de bibliotheek
●  Evaluaties met het CJG

UITWERKING
Personele uren
●  Minimaal een dagdeel per week op wisselende dagen

Collectie
Er wordt gebruik gemaakt van de jeugdcollectie fysieke 
bibliotheek voor voorleesactiviteiten 

Concrete producten en/of diensten 
1   Selectie voorleesmaterialen en het inrichten van een 
     aantrekkelijke leeshoek
2  Aanwezigheid op het consultatiebureau
3  Gesprekken met ouders over belang van dagelijks 
     voorlezen
4  Voorbeeldgedrag door baby’s en jonge kinderen voor 
     te lezen
5  De BoekStartcoach is op een vast moment ook in de 
     bibliotheek aanwezig
6  Scholing voorleescoach
7  Evaluatie

Beoogd effect: 
Ouders ervaren de aanwezigheid van de BoekStartcoach 
als plezierig; assistenten, artsen en verpleegkundigen 
hebben het gevoel dat hen werk uit handen wordt 
genomen. Zij hebben zelf tijdens het contactmoment 
met de ouder niet altijd tijd om uitgebreid te praten 
over het belang van voorlezen, terwijl ze dit wel belang-
rijk vinden. De kracht van de BoekStartcoach zit met 
name in de persoonlijke en laagdrempelige aanpak 
en in het lokale karakter. Het lukt de BoekStartcoach 
om vrijwel met alle ouders in contact te komen. De 
BoekStartcoach brengen het onderwerp ‘voorlezen’ en 
de bibliotheek op een prettige manier onder de aan-
dacht van ouders. Bij veel ouders is met name de 
bibliotheek niet erg ‘top-of-mind’.
Bron: Kunst van Lezen (ervaringen met de BoekStart-
coach https://www.boekstartpro.nl/home/bibliothe-
ken/boekstartcoach.html

B.   Uitbreiding fysieke bibliotheek:
       BoekStartcoach       

Uurtarief als basis 
voor een offerte

€ 30,- per uur

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
       kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
       voor ontwikkeling en educatie
●   Het bevorderen van lezen en 
       kennismaken met literatuur
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OMSCHRIJVING
Digitale geletterdheid is het vermogen digitale 
informatie en communicatie verstandig te gebruiken 
en de gevolgen van je digitaal handelen kritisch te 
beoordelen. In de 21e eeuw behoort digitale geletterd-
heid tot de basisvaardigheden van mensen die willen en 
moeten mee doen in de samenleving. Het is een voor-
waarde om te kunnen functioneren in de huidige 
informatiemaatschappij. Het meerjarig aandacht 
geven aan deze nieuwe voorwaarde tot participeren is 
noodzakelijk om geen tweedeling in de samenleving te 
krijgen. 
Bij het maken van een offerte zal in eerste instantie 
goed worden besproken op welke doelgroep de media-
coach zich gaat richten. 

Doelstelling
Door een Mediacoach aan te stellen kan er gericht 
gewerkt worden aan het vergroten van digitale vaardig-
heden, aan een mediawijzer Krimpen. Bovendien kan 
deze functionaris de Krimpenaar (jong en oud) kennis 
laten maken met nieuwe technologieën. 

Maatschappelijk doelen/gemeentelijke doelen
●  Preventie digibetisme 
●  Verbeteren digitale vaardigheden

Doelgroep
Naar keus

Samenwerkingspartners
Centrum voor Jeugd en Gezin, KrimpenWijzer, 
jongerenwerk, Synerkri 

Meetbaar resultaat
●  Aantal deelnemers aan activiteiten
●  Waardering deelnemers
●  Effectmeting

UITWERKING
Personele uren
●  Minimaal 16 uur per week

Concrete producten en/of diensten 
●  Ontwikkelen programma’s digitale geletterdheid
●  Zes activiteiten per jaar van gemiddeld € 500,- 
     per keer

Beoogd effect: 
Mediawijzer Krimpen aan den IJssel.

 

C.   Uitbreiding fysieke bibliotheek:
       Volwassenen en/of preventief  Mediacoach     

Uurtarief als basis 
voor een offerte

€ 50,- per uur

Wet stelsel 
Openbare Bibliotheek

●   Het ter beschikking stellen van 
       kennis en informatie
●   Het bieden van mogelijkheden 
       voor ontwikkeling en educatie
●   Het organiseren van 
       ontmoeting en debat
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Financiën5
Kosten basispakket gebaseerd op de wensen van de gemeente opgetekend uit eerdere overleggen.

Helaas moeten wij voor 2021 vaststellen dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden binnen de beschikbare 
middelen (volgens uw brief van 12 februari 2020).  Aan u de vraag om uw keus te maken uit het aanbod 
waarna wij uiteindelijk de voorlopige begroting voor 2021 zullen indienen met daarbij een subsidieverzoeken.

Fysieke Bibliotheek € 242.379,-

Basisvaardigheden preventief € 110.853,-

Basisvaardigheden volwassenen €  23.732,-

Overhead € 108.399,-

Subtotaal € 485.363,-

Huisvesting € 100.502,-

Subsidieverzoek € 585.865,-

Subsidievoorstel volgens brief 12-02-2020 ●  Bibliotheekwerk: € 440.245,-

●  Huisvesting: € 100.502,-

Tekort €  45.118,- voor het bibliotheekwerk
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