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Dit beleidsplan bestaat uit 2 onderdelen.

Het collectiebeleidsplan 2021-2024 
(oktober 2021, door Probiblio) 
Hierin wordt de huidige samenstelling beschreven en met een blik naar de toekomst 
gekeken wat er nodig is om een aantrekkelijke collectie te kunnen blijven aanbieden. 
Een collectie die inspireert tot lezen, ontdekken en ontmoeten: letterlijk in beweging.
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Extra: het collectieplan van het Taalhuis 
(oktober 2020, door Bibliotheek Oostland)
Het Taalpunt is een fysiek onderdeel van Taalhuis Oostland. Hierin vinden taalvrij- 
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Inleiding

michelkokshoorn
Notitie
Deze kop moet nog weg!

michelkokshoorn
Notitie
Dit moet 'Inhoudsopgave' worden!
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Totstandkoming 
Collectiebeleidsplan 2021 - 2024
Begin 2021 vroeg Bibliotheek Oostland of 

Probiblio ondersteuning kon bieden bij het 

formuleren van het Collectiebeleidsplan. Om 

aan dit verzoek te voldoen, is Probiblio gestart 

met het maken van een Plan van Aanpak. Na 

goedkeuring daarvan, is input gevraagd in de 

vorm van documentatie. Denk hierbij onder an-

dere aan het nieuw geformuleerde beleidsplan, 

het voorgaande collectiebeleidsplan, jaarverslag, 

activiteitenplan en financiële informatie. Om 

een goed beeld te krijgen van de organisatie die 

Bibliotheek Oostland is, hebben inventariseren-

de vraaggesprekken plaatsgevonden met MT-lid 

Carla Holland, ons contactpersoon. Daarna zijn 

twee brainstormsessies georganiseerd waarbij 

met directeur Petra Togni en vier medewerkers 

op sleutelposities is gesproken over de speer-

punten voor de komende periode. Deze brain-

stormsessies zijn gehouden om ervoor te zorgen 

dat het beleidsplan appelleert aan de wensen 

van bestuur en medewerkers, iedereen zich 

hierin herkent en het beleid uitdraagt.

Vaststelling 
In juni 2021 is het eerste concept 

Collectiebeleidsplan 2021-2024 voorgelegd aan 

het MT van Bibliotheek Oostland. Het definitieve 

plan is door het MT goedgekeurd op 18 oktober 

2021.

Bibliotheek Oostland heeft in 2020 een nieuw meerjarenbeleidsplan opge-
leverd voor de periode 2021-2024. Met inachtneming van de missie, visie, 
eigenschappen en doelstellingen uit dat plan, is dit Collectiebeleidsplan 
2021 – 2024 geschreven.

Inleiding
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Gemeenten en ontwikkelingen
Het werkgebied omvat de gemeenten Lansinger-

land en Pijnacker-Nootdorp. De gehele collectie 

is beschikbaar voor alle leden in alle vestigingen. 

Pijnacker-Nootdorp groeit volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) nauwelijks in de 

komende tien jaar van (54.500 naar 55.400). In 

de categorieën die het CBS benoemt (geboren, 

overleden, immigratie, emigratie, mensen die 

zich vestigen en mensen die vertrekken), komt 

de toename tot stand doordat er meer mensen 

worden geboren dan er overlijden (+ 900 men-

sen). De overige categorieën zijn met elkaar in 

evenwicht.

Lansingerland groeit volgens het CBS in 10 

jaartijd van 62.300 naar 67.600 mensen. In deze 

periode worden er 3.600 mensen geboren. 

Figuur 1. in de bijlage toont de inwonersaan-

tallen in 10 jaar tijd van Pijnacker-Nootdorp en 

Lansingerland.

Figuren 2. en 3. tonen de verdeling in leeftijds-

categorieën voor beide gemeentes. Hierin zie je 

dat in de komende periode voornamelijk sprake 

is van vergrijzing.

Voor beide gemeenten geldt dat CBS-cijfers tot 

2050 groei voorspellen. Lansingerland groeit 

het hardst; 74.400 inwoners in 2050 en 59.000 

inwoners voor Pijnacker-Nootdorp. De groei in 

Lansingerland zet kracht bij aan de ambitie dat 

in Berkel en Rodenrijs de leukste jeugdbiblio-

theek van Nederland staat.

1.		Werkgebied	en	
demografische	
ontwikkelingen	

In dit hoofdstuk komt aan bod wat ons werkgebied is, hoe de demografische 
ontwikkeling is in beide gemeenten, waar onze vestigingen staan en welk 
collectieaanbod we daar voeren.

Bibliotheek Oostland komt uit een periode 

waarin het te maken heeft gehad met zware 

bezuinigingen. Tussen 2013 – 2018 bezuinigde 

Gemeente Lansingerland Eur 300.000,00 op het 

bibliotheekbudget en Gemeente Pijnacker- 

Nootdorp verlaagde de subsidie met 

Eur 75.000,00.  

Met deze vermindering op de subsidiestroom 

stond de bibliotheek voor de opgave hoe zich te 

handhaven. Met het sluiten van vestigingen ben 

je minder zichtbaar en bereikbaar voor klanten 

en publiek. Of je behoudt alle vestigingen en 

past het collectieaanbod en de dienstverlening 

aan. Gekozen is voor het laatste. Dat resulteerde 

in omzetting van sommige vestigingen naar 

servicepunten en jeugdbibliotheken en ruimere 

openingstijden in de grote vestigingen.  

De gekozen optie is een goede beslissing ge-

weest. Hoewel de bezuinigingen effect hebben 

gehad op de aanschaf, blijven de uitleningen op 

peil. Hieruit blijkt dat de keuzes die zijn gemaakt 

goede beslissingen zijn geweest. Het getoonde 

beeld in figuur 4. en 5. (bijlage) is in lijn met de 

landelijke trend qua uitleningen en ledenaan-

tallen. De scherpe stijging in opzegging jeugd-

leden heeft te maken met privacywetgeving 

waarbij kinderen niet langer gebruik konden 

maken van een pas voor de schoolbieb en de 

vestigingsbibliotheek. Dit is opgevangen met 

de jaarlijkse leerlingenimport in BicatWise. De 

afname in uitleningen in 2020 is te verklaren 

door de verplichte sluiting van de bibliotheek als 

gevolg van Coronamaatregelen. 

2.	Terugblik



8 9Bibliotheek Oostland  •  C O L L E C T I E B E I L E I D S P L A N   2 0 2 1  -  2 0 2 4 C O L L E C T I E B E L E I D S P L A N  2 0 2 1  -  2 0 2 4   •  Bibliotheek Oostland

Om aan te sluiten bij de mogelijkheden en be-

hoeften binnen het werkgebied, zijn de vestigin-

gen ingedeeld naar grootte en bijbehorend aan-

bod. De twee A-vestigingen (Pijnacker en Berkel 

en Rodenrijs) bieden een uitgebreid aanbod van 

collectie en diensten. Tussen 10.00 – 14.30 uur 

is de bibliotheek open door inzet van vrijwilli-

gers. Vanaf half drie tot acht uur ’s avonds kan 

je terecht voor informatie en adviesdiensten die 

je worden aangeboden door geschoolde vaste 

werknemers. In de vestiging Bergschenhoek 

is drie middagen per week een medewerker 

beschikbaar en kan je terecht voor informatie en 

advies. De medewerker wordt ondersteund door 

een vrijwilliger. De overige dagdelen worden ge-

rund door vrijwilligers. De jeugdpunten worden 

volledig gerund door vrijwilligers.

Bibliotheek Oostland beschikt over de inzet van 

ongeveer 100 – 110 vrijwilligers op de biblio-

theekvloer. Tabel 1. (zie bijlage) toont de zeven 

vestigingen en het collectieaanbod.

3.		Vestigingen	
en	collectieaanbod		

Doelstelling collectiebeleid
Wij vinden een goede collectie de bron van de 

bibliotheek, waarin talloze onderwerpen aan 

bod komen.  De collectie moet op zichzelf kun-

nen staan en een bijdrage leveren aan marke-

ting, educatie en programmering. Kortom, de 

functie van de collectie binnen een bibliotheek 

is het uitgangspunt hoe je de collectie opbouwt 

en onderhoudt. In de komende beleidsperiode 

richt het collectiebeleid zich op jeugdcollectie, 

collectie en programmering, leesplezier en 

duurzaamheid. Onze ambitie is om in Berkel en 

Rodenrijs de leukste Jeugdbibliotheekvestiging 

van heel Nederland te maken. 

Het collectiebeleid van Bibliotheek Oostland sluit 

aan bij het Gezamenlijk Collectieplan van de 

Koninklijke Bibliotheek (KB) , de Netwerkagenda 

2021 -2023 en het Provinciaal Collectiebeleid 

Zuid-Holland (zodra dat gereed is).

Jeugdcollectie
In 2019 publiceerden de Onderwijsraad en Raad 

van Cultuur samen het rapport Lees!: oproep 

tot een Leesoffensief. Aanleiding was o.a. de 

zorgwekkende terugloop van de leesresultaten 

van Nederlandse jongeren, ook in vergelijking 

met andere landen. Medio oktober 2020 hebben 

achttien organisaties uit het veld van onderwijs, 

cultuur en jeugdgezondheid de noodklok geluid 

in een gezamenlijk Manifest. Aanleiding voor 

dit Leesoffensief is de uitkomst van het PISA- 

onderzoek in 2018 waaruit blijkt dat met name 

jongens weinig plezier beleven aan lezen. 

De Raad voor Cultuur stelt dat een goede 

actuele collectie in de nabijheid van jongeren 

noodzakelijk is voor het stimuleren van lees-

plezier. De jeugdcollectie is opgebouwd uit de 

volgende onderdelen:

Boekstart (Netwerkagenda 3.2)

Op diverse manieren bereiken we de jongste 

doelgroep: voor de allerkleinsten is er Boekstart. 

Het programma waarmee kinderen op laag-

drempelige wijze in aanraking komen met de 

bibliotheek. Bij aanmelding van de baby als 

jeugdlid krijgt het kind het Boekstartkoffertje 

4.		Collectiebeleid	
2021	-	2024

Het collectiebeleidsplan sluit aan bij de doelen uit het meerjarenbeleidsplan 
(MJP), te weten; autoriteit, herkenbaar en dichtbij, inspirerende vestigingen, 
extra aandacht voor kinderen van 0 t/m 18 jaar en kwetsbare volwassenen. 
Voor meer informatie over de doelen verwijzen we naar het MJP.  
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met daarin onder meer een knisperboekje en 

informatie over het belang van voorlezen. Hier-

mee is de eerste bibliotheekervaring een feit. 

Tegelijkertijd is dit ook een contactmoment met 

de ouders. Dit moment kan de frontoffice me-

dewerker benutten om de ouder te informeren 

over alle activiteiten en diensten die de biblio-

theek verzorgt; voor de jeugd én volwassenen.

 Alle bibliotheekvestigingen bieden een speciale 

babyhoek met bijpassende boekcollectie. 

Het programma Boekenpret wordt ingezet op de 

Kinderdagverblijven (KDV) en peuterspeelzalen 

ter ondersteuning van Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE). Om een goed effect te bereiken, 

moet de uitlening van het materiaal aan de KDV 

omhoog. 

Actiepunt 1. jaarlijkse evaluatie met docenten en 

directeur KDV met betrekking tot het gebruik en 

samenstelling van het programma. Per locatie 

kritisch kijken of Boekenpret moet blijven

Actiepunt 2. collectie actualiseren en onderling 

wisselen

Actiepunt 3. vakteam Jeugd levert uiterlijk per 

februari 2022 een uitvoerings- en implementa-

tieplan. Het plan beschrijft onder andere hoe 

en met welk percentage de uitleningen van de 

Boekenpretmaterialen worden verhoogd bij KDV 

en peuterspeelzalen. 

Peuter- en kleutercollectie en jeugdcollectie

Het beleid voor de komende periode is erop 

gericht om de indeling AP (peuterboeken) en 

AK (kleuterboeken) net zoals de B- en C-boeken 

die basisschooljeugd leest, los te laten. Met het 

gemixt aanbieden laat je kinderen verder kijken 

dan ze gewend zijn. Een breed aanbod stimu-

leert hun ontwikkeling en leesplezier is meer 

dan een rigide op leeftijd gebaseerde indeling.

Speelotheken

Bibliotheek Oostland biedt ook een collectie 

speelgoed. Speelotheek De Vlieger is gevestigd 

in ’t Web te Bleiswijk. De materialen in deze 

vestiging zijn van de bibliotheek. In Pijnacker, 

vestiging Buurt & Zo is het materiaal van 

Speelotheek Harlekino. Iedereen met een jeugd-

pas van de bibliotheek kan speelgoed komen 

lenen. Het lidmaatschap stopt bij 18 jaar, net als 

de jeugdpas, of bij opzegging. 

Al het speelgoed is ingevoerd in de catalogus en 

wordt via Wise uitgeleend.

Makkelijk lezen plein (MLP)

Het Makkelijk Lezen Plein is speciaal ontwikkeld 

voor kinderen die moeite hebben met lezen 

en dient ertoe het lezen makkelijker en daar-

door aantrekkelijker te maken. De boeken zijn 

uitgezocht op een aantrekkelijk omslag en op 

spannende, makkelijk te lezen tekst. Er zijn ook 

luisterboeken en verfilmde leesboeken te vinden. 

De presentatie van de boeken is juist voor deze 

doelgroep van groot belang omdat die meer 

visueel is ingesteld.

Schoolbibliotheken en Jeugdpunten

Een aantal scholen in het werkgebied heeft een 

eigen schoolbibliotheek en werkt met School-

Wise, een automatiseringssysteem voor het 

primair onderwijs en MediatheekWise voor het 

voortgezet onderwijs. 

We maken onderscheid tussen de scholen die:

•  School- of MediatheekWise gebruiken en hun 

eigen collectie beheren en bekostigen en 

•  scholen waar de collectie het bezit is van 

Bibliotheek Oostland.

Die laatste groep scholen bedienen we vanuit de 

Jeugdpunten Triangel en Driesprong, die in de 

ochtenden fungeren als schoolbibliotheek. Het 

collectieaanbod bestaat voor 97% uit jeugd-

collectie. Het overige aanbod bestaat nu nog 

uit een kleine collectie populaire boeken voor 

volwassenen. Deze volwassencollectie wordt 

afgestoten.

Om de verder gelegen scholen beter te bedie-

nen, bijvoorbeeld de scholen in Rodenrijs, zetten 

we andere middelen in; themakisten die de 

bibliotheek samenstelt of wisselcollecties zoals 

bijvoorbeeld Boektoer van Probiblio. Boektoer is 

een verzameling vaste collectiepakketten – lees-

boeken en onderwerpcollecties – van elk veertig 

boeken groot. Ze kunnen naar keuze van de 

school en de bibliotheek worden uitgeleend voor 

de periode van een heel jaar of voor acht weken. 

Bibliotheek Oostland is geïnteresseerd in een 

wisselcollectie van acht weken, dienend als aan-

vulling op de eigen themakisten of mogelijk zelfs 

als vervanging van de themakisten (m.u.v. van de 

Boekenpretkisten). 

Een collectiepakket is ideaal als aanvulling op 

de schoolbibliotheek maar ook voor thematisch 

gebruik in de klas. Elk pakket sluit aan bij het 

leesplan en de leesinteresses van de leerlingen 

zowel voor basis- als voortgezet onderwijs en 

wordt kant en klaar aangeleverd.

 

Actiepunt 4. vakteam Jeugd heeft uiterlijk januari 

2022 geschreven; een plan van aanpak, uitvoe-

rings- en implementatieplan. In deze plannen is 

het doel benoemd (alle basisscholen bereiken), 

hoe de actie te realiseren, wie daarvoor verant-

woordelijk is en wanneer uitvoering plaatsvindt. 

In de plannen staat beschreven:

•  hoe aan het eind van deze beleidsperiode alle 

basisscholen zijn voorzien van actueel aanbod; 

ofwel d.m.v. de collectie in de jeugdpunten, dan 

wel door het gebruik van wisselcollecties,

•  welke verder gelegen scholen we voorzien van 

wisselcollecties,

•  hoeveel wisselcollecties per schooljaar, klas of 

thema nodig zijn.

•  hoe bereiken we dat kinderen voor verdieping 

naar de bibliotheek komen. 
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Actiepunt 5. vakteam Jeugd verzorgt elk half jaar 

een kennissessie voor frontofficemedewerkers en 

vrijwilligers met betrekking tot de hele jeugdcol-

lectie. Hiervoor wordt ook informatie opgehaald 

bij de gebruikers om te leren of- en welke verbeter-

punten er zijn. Hiermee voed je de adviesfunctie 

en betrokkenheid van frontofficemedewerkers en 

vrijwilligers. 

Collectie en programmering
De bibliotheek is veel meer dan het huis waar je 

boeken leent. Het is een plek waar je kan leren 

en ontmoeten, waar je komt om inspiratie op te 

doen. Dat zie je ook in het activiteitenplan 2021.

De collectie heeft hierin de functie om de 

activiteiten en studie, denk hierbij aan Taalhuis, 

voortgezet en primair onderwijs, specifieker te 

ondersteunen. 

Dit kan met behulp van verschillende soorten 

materiaal, waardoor er een thema- of activitei-

tencollectie ontstaat: (digitale) boeken, pod-

casts, films, (Netflix-)series over het onderwerp, 

YouTube-filmpjes, muziek. 

De collectie en de ondersteunende functie ervan 

komt ook terug in de Netwerkagenda onder 

maatschappelijke opgave 1: geletterde samen-

leving. Binnen deze opgave wordt onder andere 

aandacht besteed aan primair- en voortgezet 

onderwijs en gerichtere aandacht voor de 

dienstverlening aan taalarme gezinnen. Binnen 

deze maatschappelijke opgave worden de vol-

gende drie activiteiten uitgevoerd: strategische 

allianties vormen om een integrale aanpak te 

vormen om het lezen te bevorderen, grotere 

deelname door leesconsulenten en leerkrachten 

aan opleidingen én de fysieke en digitale col-

lectie intensief onder de aandacht brengen o.a. 

door de leesleenapp voor het po.

Integrale aanpak

Om te bereiken dat activiteiten en collectie goed 

op elkaar zijn afgestemd, is de collectiespecialist 

belangrijk als het gaat om activiteitenplanning. 

Om tot goede afstemming te komen is de vor-

ming van een team collectie en programmering 

nodig bestaande uit: collectie, programmering, 

marketing, educatie, frontoffice. 

Actiepunt 6. aan het eind van 2021 is een team 

collectie en programmering gevormd bestaande 

uit bovengenoemde disciplines. Het team is ver-

antwoordelijk voor de programmering en de on-

dersteuning daarvan uit de collectie. Het team is 

verantwoordelijk voor de activiteitenjaarkalender. 

Deze jaarkalender moet in oktober voorafgaand 

aan het volgende jaar klaar zijn. 

De kalender bevat een planningsdatum, het 

thema en degene die daarvoor verantwoordelijk 

is, wat nodig is voor de activiteit (een gastspre-

ker bijvoorbeeld), welk (soort) materiaal uit de 

collectie in het programma wordt gebruikt ter 

onderbouwing en inspiratie of wat daarvoor aan 

te schaffen. 

De collectiespecialist heeft specifiek de extra taak 

ervoor te zorgen dat bij iedere activiteit materiaal 

uit de collectie wordt toegevoegd.

Actiepunt 7. het team komt ten minste 2x per jaar 

bij elkaar. Teamleden bespreken de voortgang van 

de planning en hun ideeën in een operationeel 

overleg met coördinatoren en afdelingshoofden. 

Actiepunt 8. communicatie rond collectie en 

programmering:

•  het team zorgt ervoor dat het (bezoekend) 

publiek tijdig op de hoogte is van de activiteit. 

•  om de betrokkenheid bij alle medewerkers en 

vrijwilligers te verhogen, verzorgt het team tijdig 

informatiesessies aan alle medewerkers en vrij-

willigers, waarbij de collectiespecialist zich richt 

op de onderdelen uit de collectie als toevoeging 

aan de activiteit.

Communicatie rond collectie en programmering 

maakt onderdeel uit van het integrale communi-

catieplan.

Collectie en programmering voor de jeugd

Ook voor de jeugd geldt dat collectie een middel 

is om het lezen en interesses van de jeugd te 

stimuleren. 

Voor de komende periode is het beleid dat de 

programmering en collectievorming goed op 

elkaar aansluiten. Denk hierbij aan de ontwik-

keling van digitale vaardigheden voor de jeugd 

met bijvoorbeeld de Biebbouwers. Dit is razend 

populair en op deze ontwikkeling kan je goed 

inspelen in je collectievorming. 

Met het oog op de ambitie dat in de jongste 

twee gemeenten van Nederland de leukste 

jeugdbibliotheek met de leukste jeugdcollectie 

in Berkel en Rodenrijs wordt gevestigd, vraagt de 

samenwerking tussen collectie en programme-

ring voor de jeugd extra aandacht. Het nieuwe 

cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs opent in 2024 

en een van de partners van de nieuwe vestiging 

is Filmhuis Lantaren Venster. Lantaren Venster 

heeft een jeugdprogrammering en een jeugd-

profiel ontwikkeld. Oostland heeft een jeugdcol-

lectie en jeugdprogrammering. Integratie van 

woord en beeld ligt hiermee voor de hand. 

Daarom is het noodzakelijk dat het eerderge-

noemde team collectie en programmering de 

samenwerking zoekt met de jeugdprogrammeur 

van Lantaren Venster om gezamenlijk op te trek-

ken. Hiermee vergroot je je publieke bereik.

Actiepunt 9. per 2024, het openingsjaar van het 

cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs, heeft het team 

collectie en programmering de taak om jaarlijks, 

uiterlijk in oktober het activiteitenplan van de 

bibliotheek en de partners m.b.t. de jeugdpro-

grammering voor het komend jaar op te leveren 

aan het MT.

Om de leukste jeugdvestiging te worden, is de 

inzet van specialisten nodig: de jeugd. De jeugd bij 

uitstek weet precies hoe de vestiging eruit moet 

zien. Ook kan je inspiratie opdoen bij de inrichting 

van de jeugdafdeling van andere bibliotheekorga-

nisaties zoals DOK Delft.

Actiepunt 10. inspiratiesessie of onderzoeksexcur-

sie bij collegabibliotheek organiseren. 

Actiepunt 11. jaarlijkse jeugdevaluatie organiseren: 

is de vestiging nog steeds aantrekkelijk of heb je 

iets opgemerkt dat handiger kan, of wat mooier 

is, weg moet of wat je juist mist.

Actiepunt 12. de inrichting springt ook in op de 

jeugdprogrammering en herkenbaarheid van 

het filmhuis door displaymateriaal dat Lantaren 

Venster beschikbaar stelt. 

De leukste jeugdvestiging wordt natuurlijk ook 

gevormd door een eindeloos mooie collectie waar 

kinderen naar hartenlust alles kunnen ontdekken 

en lezen. En waarin ze met grote ogen verdwalen 

door de spannende avonturen die ze beleven bij 

het op zoek gaan naar weer een nieuw boek. Om 

kinderen te kunnen helpen met kiezen en pro-

grammering te ontwikkelen, zijn een jeugdbiblio-
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thecaris, goed opgeleide frontofficemedewerkers, 

vrijwilligers en de programmeurs nodig die op de 

hoogte zijn van de ontwikkeling in de jeugdcol-

lectie.

Actiepunt 13. de collectiespecialist en de jeugdbi-

bliothecaris zorgen voor kennisborging bij fron-

tofficemedewerker, vrijwilligers en programmeur 

door 4 x per jaar een kennissessie te organiseren 

die door genoemde medewerkers verplicht is bij te 

wonen.

Voor de ouders of verzorgers die meekomen, 

dient de bibliotheek als third place. Dat betekent 

dat de inrichting zodanig is aangepast dat het 

een laagdrempelige, prettige plek is om met 

kinderen te verblijven en (de volwassenen) te 

verleiden tot het lenen van materialen. Door de 

verblijfsfunctie van de bibliotheek zo aantrekke-

lijk mogelijk te maken bereik je de hele klant-

populatie van de bibliotheek; door de collectie, 

programmering en een zo aantrekkelijk mogelij-

ke inrichting met inbegrip van ondersteunende 

materialen zoals een verkleedkist en spelletjes.

De vestiging in Nootdorp in is oktober 2019 

verhuisd naar Cultura & Zo. Dit is de culturele 

huiskamer van Nootdorp waar alle mensen zich 

thuis voelen. Iedereen is welkom om een boek 

te lenen, een theatervoorstelling bij te wonen, 

te studeren, te werken, muziek- of bewegings-

lessen te volgen, een kopje koffie te drinken, iets 

te eten en mensen te ontmoeten. De grootste 

huurder van Cultura & Zo is Bibliotheek Oost-

land en deze locatie is uitgegroeid tot een (bijna) 

volwaardige vestiging. In de komende jaren zal 

er meer aandacht zijn voor het groeien van de 

collectie tot een streefbezit van 20.000 banden 

in 2024. Hiermee is de collectie in afstemming 

met de omvang van het werkgebied. De collectie 

zal zoveel mogelijk aansluiten op de doelgroe-

pen waar Bibliotheek Oostland zich op richt. 

Dat betekent dat er naast de jeugd- en volwas-

sencollectie ook aandacht is voor bijvoorbeeld 

een Taalhuiscollectie. CulturA & Zo in Nootdorp 

biedt jeugdprogrammering op zondagochtend, 

waar kinderen na de voorstelling met glim-

mende ogen het Verhalenbos bezoeken en daar 

nog even een boek lezen. Dat is precies wat 

Bibliotheek Oostland met hun jeugdcollectie wil 

bereiken.

Naast de bibliotheekvestiging kan je ruimtes hu-

ren. Er zijn muziekstudio’s, een balletstudio, een 

theaterzaal, ruimtes om te werken en studeren, 

maar ook ruimtes voor workshops. En, heel be-

langrijk, je kan er ontmoeten in Ont-moeten, het 

cultuurcafé dat het midden houdt tussen een 

woonkamer, buurthuis en café. Ook hierin komt 

de bibliotheek als third-place tot uiting.

Leesplezier
Leesplezier is voor jeugd en volwassenen een 

bron van ontspanning, een manier om taalont-

wikkeling te bevorderen en te verleiden tot 

andere interessegebieden of genres.

Dit collectiebeleidsplan maakt een scheiding tus-

sen leesplezier voor jongeren en volwassenen.

Leesplezier voor de jeugd

Voor kinderen geldt dat leesplezier de taalont-

wikkeling bevordert. Dit is voor de doelgroep tot 

16 jaar heel belangrijk. Leesplezier bij jongeren 

stimuleert een bredere algemene ontwikkeling. 

Kinderen vanaf ongeveer 15 jaar zijn moeilijker te 

bereiken. 

Hoe bereik je de jeugd? Bijvoorbeeld door te 

zorgen voor een actueel titelaanbod binnen de 

jeugdcollectie. Nieuwe titels genereren meer uit-

leningen dan een gedateerde collectie. De inzet 

van een jeugdbibliothecaris die goed luistert 

naar een jeugdlid en de belevingswereld van het 

kind dat een boek wil lenen, is heel belangrijk. 

Het ideale serviceniveau is bereikt als een mede-

werker frontoffice of vrijwilliger direct vijf mate-

rialen uit de kast trekt wanneer een kind uitlegt 

wat het zoekt. Wat je daarmee ook bereikt is dat 

het kind wordt geattendeerd op andere titels 

buiten die enorm populaire reeks waar al meer 

reserveringen staan op het nieuwste deel. De 

kracht van de bibliotheekcollectie ligt juist in 

titelspreiding, daarmee onderscheiden we ons 

van de boekhandel en de veel kleinere collecties 

op scholen. In de collectievorming maken we 

de keuze om breed in te kopen en vervolgens 

moeten we zorgen dat de collega’s op de vloer 

deze mooie waaier aan boeken over het voetlicht 

brengen. Mocht het voorkomen dat een frontof-

ficemedewerker of vrijwilliger het antwoord niet 

direct heeft, zorg er dan voor dat je kan doorver-

wijzen naar de juiste persoon, of dat je er later 

op terugkomt.  Zie ook actiepunt 13.

Actiepunt 14. De jeugdbibliothecaris moet mee-

draaien in de uitleenfunctie tijdens kindrijke uren 

om de jeugd te helpen zoeken en te adviseren in 

de diversiteit aan (online) titels en materialen. 

Ook kan deze medewerker op deze momenten de 

collega’s coachen bij het adviseren van jeugdige 

bezoekers.

Actiepunt 15. Een communicatieplan maken om 

jeugdleden te bereiken. Via scholen, social media, 

sportscholen en verenigingen. Onderdelen die 

de pr kan bevatten zijn: jeugdfanclub met leuke 

(win)acties en jeugdboeken in de schijnwerpers. 

Communicatie rond de jeugdleden maakt onder-

deel uit van het integrale communicatieplan.

Leesplezier voor volwassenen en de kunst 

van het verleiden

Volwassen lezers lezen voor hun plezier, om 

beter te begrijpen, te leren, om te verdiepen en 

te onderzoeken, tijd te nemen, te ontspannen en 

om na te denken. Als bibliotheek wil je graag je 

betalende leden voorzien van het aanbod waar 

het om vraagt. Als het publiek graag leest voor 

ontspanning wordt bij de aanschaf van materi-
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aal hiermee rekening gehouden. Voor verdieping 

biedt de bibliotheek een achtergrondcollectie, 

deze is wat minder uitgebreid dan andere cate-

gorieën. 

Te veel boeken in de kast betekent dat er te 

weinig wordt uitgeleend. Een goede verhouding 

in het aanbod is belangrijk. Het collectieaanbod 

is een manier om de klant te behouden en te 

verleiden om vaker de bibliotheek te bezoeken, 

bijvoorbeeld voor activiteiten.

Bij de collectie voor volwassenen geldt hetzelfde 

als bij de jeugd. Het collectiebudget noopt tot 

keuzes en Bibliotheek Oostland kiest voor titel-

spreiding en diversiteit in plaats van een smal 

aanbod, gericht op hypes. Dat we hiermee ook de 

klant bedienen doen we door de link in aanbod 

binnen genres te duiden. Wie Lucinda Riley leest, 

vindt Corina Bomann ook leuk. Het is aan de 

bibliotheek om te zorgen dat die aandacht wordt 

gespreid over meerdere auteurs, zodat je de klant 

een breder palet van titels en schrijvers biedt. 

Volwassenen zijn dol op verleiding. Ook om iets 

anders te lezen. Als beleid zet Bibliotheek Oost-

land in op verleiding door intensieve gebruikma-

king van de etaleer- en displaymogelijkheden die 

het meubilair van de bibliotheek biedt. Dit zijn dé 

eyecatchers waar mensen op afkomen. Ga alles 

wat er is aan diversiteit en titels binnen of ge-

linkt aan het genre, tentoonspreiden. Boek in de 

schijnwerper is een manier om een bepaald boek 

daadwerkelijk in het spotlight te zetten, door 

een uitgebreide beschrijving van de inhoud te 

maken en deze ook te voorzien van websites die 

informatie geven over het genre en titels die ver-

gelijkbaar zijn met dit specifieke boek. Maak het 

smakelijk en aantrekkelijk en verleid je publiek 

om naar de bibliotheek te komen en te kiezen. 

Belangrijk hierbij zijn actualiteit en intensiteit 

van wisseling in het aanbod; 80% van de klan-

ten heeft vooraf geen idee wat ze gaan lenen. 

Mogelijkheden om bepaalde titels en genres te 

stimuleren:

•  boek van de week,

•  in de Nieuwsbrief de ‘keuze van de medewer-

ker’ aandacht geven,

•  een geschreven recensie van een bibliotheek-

bezoeker,

•  presentatie i.c.m. ander materiaal: verwijzing 

naar een podcast of een(Netflix-)serie, film of 

tentoonstelling.

Actiepunt 16. actief inzetten op verleiding door 

iedere FO-medewerker minstens 1 keer per maand 

een thematafel te laten maken. Hierbij maken 

we gebruik van display- en etaleermateriaal en 

social media met persoonlijke aanbevelingen van 

medewerkers. 

Actiepunt 17. ad hoc én guerillacollecties maken. 

Deze zijn specifiek gemaakt voor een (onverwach-

te) gebeurtenis of actualiteit zoals het overlijden 

van een schrijver of het winnen van een belang-

rijke literatuurprijs. De guerillacollectie heeft kort-

stondig een plek in de schijnwerpers en bestaat uit 

een display met boeken, foto, websiteverwijzingen, 

verwijzingen naar vergelijkbare schrijvers. Ook 

goed toe te passen om boeken die weinig worden 

geleend, in de schijnwerper te zetten.

Volwassenen komen ook naar de bibliotheek om 

tijdschriften te lezen en te lenen. Tijdschriften 

maken onderdeel uit van de collectie en deze 

service wordt in alle vestigingen aangeboden. 

De tijdschriftenmarkt is erg in beweging, veel 

titels hebben het lastig. Een verkleining van het 

aanbod in de bibliotheek zal onvermijdelijk zijn.

Daarnaast gaat Oostland in de komende periode 

het succesvolle concept ‘verrassingstassen’ 

voortzetten.

Veel kan je bereiken met de inzet van sociale 

media waar je als bibliotheekmedewerker titels 

aanprijst (net zoals boekhandel Van Atten dat 

doet). Dit is voor klanten een stimulans om die 

titel te proberen. Het feit dat het is voorgesteld 

door een specialist wekt interesse en maakt het 

persoonlijk. 

Ook de website van de bibliotheek maakt het 

eenvoudig om handmatig of geautomatiseerd 

thema-etalages te maken rondom een onder-

werp. Deze worden aangeleverd door de KB, 

maar zijn ook zelf te maken om aan te sluiten bij 

de programmering of actuele lokale thema’s.

Actiepunt 18. ‘digitaal etaleren’ via de website en 

social media. Collectie wordt hierbij ondersteund 

door Marketing (en Communicatie).

Duurzaamheid
De bibliotheek is van huis uit een duurzaam in-

stituut. De materialen worden door veel mensen 

gebruikt. De bibliotheek is ook een grootver-

bruiker van materialen. Bibliotheek Oostland 
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wil in de komende beleidsperiode een bijdrage 

leveren om duurzamer te zijn. Ter ondersteuning 

is Probiblio een project gestart: De duurzame 

bibliotheek, om duurzaamheid te verankeren in 

het beleid. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar de website van Probiblio.

Bindwijze

De bindwijze van boeken kan bijdragen tot 

duurzaamheid. Tegenwoordig houdt de biblio-

theek een boek veel korter in de collectie dan 

vroeger. Wat van belang is, is de leesbaarheid. 

Omdat de materialen vaak worden uitgeleend, 

wil je ervoor zorgen dat de volgende persoon het 

leesplezier ook haalt uit een stevig gekaft boek. 

NBD Biblion is van start gegaan met bio-folie. 

Inmiddels zijn met de nieuwe folie twee titels 

binnengekomen. Bibliotheek Oostland test nu 

hoe lang dat meegaat. Kiezen voor bindwijze is 

een optie in de NBD-webshop.

Actiepunt 19. bindwijze met bio-folie testen voor 

de duur van een jaar. Na deze periode de testre-

sultaten bespreken en beslissen of bio-folie een 

gewenste oplossing is die bijdraagt aan het duur-

zame karakter van de bibliotheek.

De Bibliotheek Online 

Verduurzaming ziet Bibliotheek Oostland ook 

op het actief inzetten van de Bibliotheek Online. 

Het beleid zal daarop de komende vier jaar 

gericht zijn. Sinds de aanpassing in 2020 is de 

Bibliotheek Online zeer gebruiksvriendelijk 

voor lezers die een tablet of telefoon als device 

gebruiken. Oostland hoopt dat het de KB lukt om 

ook een gebruiksvriendelijke downloadtoepas-

sing voor e-readers te ontwikkelen. Het promo-

ten van de Bibliotheek Online vergt centrale en 

continu scholing van bibliotheekmedewerkers. 

Hierin ziet de bibliotheek een grotere rol voor de 

Provinciale Ondersteuningsinstelling (Probiblio). 

In 2020 waren er 1.247 actieve accounts die 

gezamenlijk 29.033 ebooks hebben geleend. Een 

geldig account is een account dat succesvol door 

een bibliotheeklid is aangemaakt. Een actief ac-

count is een geldig account waarop uitleningen 

zijn geregistreerd. 

Door omzetting van software bij de KB in 

luisterboeken zijn die uitleningen pas sinds juli 

geregistreerd. 

Van 17 juli t/m 31 december zijn er 2.919 luister-

boeken geleend. 

In 2020 is in heel Nederland het gebruik van de 

Online Bibliotheek met 45% toegenomen. De be-

perkende maatregelen rond COVID-19 zijn hierbij 

de belangrijkste factor.

Ter vergelijking: in 2019 genereerde Bibliotheek 

Oostland 324.732 uitleningen van fysiek 

materiaal.

De Bibliotheek Online vormt onderdeel van de 

hele collectie.

Medewerkers moeten zich trainen om aan de 

Bibliotheek Online te denken en de klant daarop 

te attenderen als die iets zoekt wat fysiek mis-

schien niet meer verkrijgbaar is. De medewerker 

kan nakijken of een boek dat aan vervanging toe 

is, beschikbaar is in de Bibliotheek Online. Dat 

scheelt in de boekproductie. Bovendien vergroot 

je direct je titelaanbod.

Actiepunt 20. titels die online beschikbaar zijn, 

worden nog slechts minimaal fysiek aangeschaft 

(ingeval het een titel betreft met hoge uitleningen).

Manieren om de zichtbaarheid van de 

Bibliotheek Online te vergroten: 

•  Interne awareness verhogen en overbrengen 

naar de klant

•  Verwijzen naar de Bibliotheek Online voor 

vervangingsexemplaren

•  Dummyverpakkingen of bij geleende exemplaren 

een cover op de plank leggen met de opdruk dat 

het exemplaar digitaal verkrijgbaar is

•  Gebruik je bestaande promotiemateriaal

•  Verwijs naar de Bibliotheek Online tijdens 

activiteiten of themaperiodes

•  Top-10 overzichten jeugd en volwassen ebooks 

via nieuwsbrief en/of via de Website as a 

Service (Waas)

•  Gebruik de Waas (zie hiervoor de KB: haal meer 

uit de WaaS). Twee etalages maken: één voor 

de fysieke boeken en één voor de boeken die je 

in de Bibliotheek Online kan vinden.

Actiepunt 21. medewerkers attenderen het 

publiek actief op de Online Bibliotheek. Hiervoor 

organiseert de collectiespecialist regelmatig 

terugkerende kennissessies, om de medewerkers 

te informeren over het gebruik, om te enthousias-

meren en te instrueren.
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5.		Collectiebudget

Het collectiebudget 2021 is t.o.v. 2020 min of 

meer gelijk gebleven. Het totale netto collectie-

budget in 2021 bedraagt Eur 125.127,00. Hiervan 

wordt 45% besteed aan de aanschaf in Lansin-

gerland en 55% is bestemd voor de aanschaf van 

de vestigingen in Pijnacker-Nootdorp.

Bibliotheek Oostland besteedt het grootste 

deel van het collectiebudget aan de Jeugd. Dit 

speerpunt ligt geheel in lijn met de ambitie om 

in het werkgebied de leukste Jeugdvestiging van 

Nederland te creëren.

Aan de jeugdcollectie wordt per gemeente 

70% gespendeerd. De beslissing om verhou-

dingsgewijs het grootste deel van het budget 

te besteden aan de jeugdcollectie sluit aan bij 

de ambitie om de leukste jeugdbibliotheek van 

Nederland te worden, bij de demografische 

ontwikkelingen op de langere termijn en bij het 

convenant op nationaal niveau om de ontlezing 

van de jeugd tegen te gaan. Per saldo betekent 

dit:   

In Hoofdstuk 2. Werkgebied en demografische 

ontwikkelingen, zagen we dat Lansingerland de 

komende jaren gaat groeien. Het inwoneraantal 

neemt daar in 10 jaar tijd toe met 5.300 mensen, 

terwijl Pijnacker-Nootdorp volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) vergrijst. 

De besteding van het collectiebudget zal op 

korte termijn om reden van groei én vergrijzing 

mogelijk herijking nodig hebben. Ook al ligt de 

focus op de jeugd en zijn de jeugdleden in aan-

tal groter dan volwassen leden, de bibliotheek 

als laagdrempelige maatschappelijke voorzie-

ning wil ook haar betalende volwassen leden 

bedienen.

Daarnaast is het van belang om de groei in Lan-

singerland te kunnen financieren. Gemeentelijke 

subsidie en sociale partners spelen een belang-

rijke rol in het leveren van financiële ondersteu-

ning bij gezamenlijke activiteiten.

Een aantal factoren pleiten voor verhoging van 

het collectiebudget. Er zijn landelijke en pro-

vinciale normen: 95% van de aanvragen dient 

lokaal te worden afgehandeld en het streven 

is om de wachttijd voor reserveringen zo kort 

mogelijk te houden. Een collectie is continu in 

beweging. Er is aanschaf én afschrijving. Een af-

schrijfpercentage tussen 10 – 12% is gebruikelijk. 

Een actuele collectie heeft meer uitleningen dan 

een oude collectie. 

Daarnaast spelen maatschappelijke vraagstuk-

ken zoals de afnemende leesvaardigheid van de 

Nederlandse jeugd en de gevraagde inzet van 

de bibliotheek om hier als partner en huis van 

kennis een belangrijke rol in te spelen. Ook de 

veranderende demografische samenstelling van 

de gemeenten is een factor waarop je moet anti-

ciperen, denk hierbij aan het toenemende aantal 

ouderen. Grootletterboeken en sowieso boeken 

voor volwassenen zijn duurder dan kinderboe-

ken. Omgekeerd geldt dat de groei in Lansin-

gerland ook een stijging in de hele jonge jeugd 

zal opleveren en kinderboeken moet je sneller 

vervangen. Daarvoor is geld nodig. Voor al deze 

normen en ontwikkelingen en de behoefte van 

het publiek om in actuele collectie te voorzien.

Een hulpmiddel voor een evenwichtige collectie-

vorming is om jaarlijks een collectieprofiel per 

vestiging te laten maken (advies). Collectiepro-

fielen geven inzicht in uitleningen per vestiging, 

bezit, afschrijvingspercentage, de benchmark 

in uitleningen afgezet tegen bibliotheken van 

vergelijkbare omvang, het advies aan budget en 

de aan te schaffen aantallen binnen categorie-

en. Collectieprofielen leveren een bijdrage aan 

de verantwoording over de besteding van het 

collectiebudget en geven onderbouwing van de 

gekozen richting voor de collectievorming. 

Voor Bibliotheek Oostland is de belangrijkste 

reden voor een brede en goed onderhouden col-

lectie dat we hiermee alle bezoekers, klanten en 

gasten, materiaal bieden waarmee in jaren van 

plezier en ontwikkeling kan worden voorzien.
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De twee jongste gemeenten in Nederland zijn 

nog volop in ontwikkeling. In Lansingerland 

gaat de bouw van nieuwe wijken harder dan in 

Pijnacker-Nootdorp. Jonge gemeenten trekken 

jonge gezinnen. Gezinnen met kleine kinderen 

die de bibliotheek hard nodig hebben voor hun 

ontwikkeling en ontspanning. De ambitie om de 

leukste jeugdbibliotheek van Nederland te ont-

wikkelen is belangrijk om voor ogen te houden. 

Dan weet je waar je naar streeft. Met de komst 

van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs en 

Lantaren Venster die net als de bibliotheek daar 

zijn intrek neemt, zijn er lijnen getekend die zich 

alleen nog met elkaar moeten verbinden. In de 

beleidsperiode vanaf 2024 is duidelijk welke wij-

ken erbij zijn gekomen en wat dat doet voor de 

bevolkingssamenstelling. Die kennis zorgt ervoor 

dat we vanaf 2024 weten hoe de ambitie zich zal 

ontvouwen.

Onderzoek rond aanschaf van de collectie

Om zich voor te bereiden op de verder gelegen 

toekomst gaat Oostland (i.s.m. Probiblio of een 

andere partij) in 2022 onderzoeken of uitbe-

steding van de aanschaf een optie is. Als dat zo 

blijkt te zijn, dan is het de bedoeling dat daar-

mee in 2023 wordt gestart.

Voor alles geldt: zonder collectie en deskundige 

medewerkers die deze kunnen ontsluiten geen 

bibliotheek.

6.		Verdere	
toekomst

Actiepunten
1.  jaarlijkse evaluatie met docenten en direc-

teur KDV met betrekking tot het gebruik en 

samenstelling van het programma. Per locatie 

kritisch kijken of Boekenpret moet blijven.

2.   collectie Boekenpret actualiseren en onderling 

wisselen

3.  vakteam Jeugd levert uiterlijk per februari 

2022 een uitvoerings- en implementatieplan. 

Het plan beschrijft onder andere hoe en met 

welk percentage de uitleningen van de Boe-

kenpretmaterialen worden verhoogd bij KDV 

en peuterspeelzalen. 

4.  vakteam jeugd heeft uiterlijk januari 2022 

geschreven; een plan van aanpak, uitvoerings- 

en implementatieplan. In deze plannen is 

het doel benoemd (alle basisscholen berei-

ken), hoe de actie te realiseren, wie daarvoor 

verantwoordelijk is en wanneer uitvoering 

plaatsvindt. In de plannen staat beschreven: 

•  hoe aan het eind van deze beleidsperiode 

alle basisscholen zijn voorzien van actu-

eel aanbod; ofwel d.m.v. de collectie in de 

jeugdpunten, dan wel door het gebruik van 

wisselcollecties,

•  welke verder gelegen scholen we voorzien van 

wisselcollecties,

•  hoeveel wisselcollecties per schooljaar, klas of 

thema nodig zijn.

•  hoe bereiken we dat kinderen voor verdieping 

naar de bibliotheek komen.

5.   vakteam Jeugd verzorgt elk half jaar een 

kennissessie voor frontofficemedewerkers 

en vrijwilligers met betrekking tot de hele 

jeugdcollectie. Hiervoor wordt ook informatie 

opgehaald bij de gebruikers om te leren of- en 

welke verbeterpunten er zijn. Hiermee voed je 

de adviesfunctie en betrokkenheid van fron-

tofficemedewerkers en vrijwilligers. 

6.  aan het eind van 2021 is een team collectie 

en programmering gevormd bestaande uit 

bovengenoemde disciplines. Het team is 

verantwoordelijk voor de programmering en 

de ondersteuning daarvan uit de collectie. 

Het team is verantwoordelijk voor de activi-

teitenjaarkalender. Deze jaarkalender moet 

in oktober voorafgaand aan het volgende jaar 

klaar zijn.  

De kalender bevat een planningsdatum, het 

thema en degene die daarvoor verantwoor-

delijk is, wat nodig is voor de activiteit (een 

7.		Actiepunten	
en	bijlagen
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gastspreker bijvoorbeeld), welk (soort) mate-

riaal uit de collectie in het programma wordt 

gebruikt ter onderbouwing en inspiratie of 

wat daarvoor aan te schaffen.  

De collectiespecialist heeft specifiek de extra 

taak ervoor te zorgen dat bij iedere activiteit 

materiaal uit de collectie wordt toegevoegd.

7.  het team komt 2x per jaar bij elkaar. Teamle-

den bespreken de voortgang van de planning 

en hun ideeën in een operationeel overleg met 

coördinatoren en afdelingshoofden. 

8.  communicatie rond collectie en programmering:

•  het team zorgt ervoor dat het (bezoekend) pu-

bliek tijdig op de hoogte is van de activiteit. 

•  om de betrokkenheid bij alle medewerkers en 

vrijwilligers te verhogen, verzorgt het team 

tijdig informatiesessies aan alle medewerkers 

en vrijwilligers, waarbij de collectiespecialist 

zich richt op de onderdelen uit de collectie als 

toevoeging aan de activiteit.

Communicatie rond collectie en programmering 

maakt onderdeel uit van het integrale commu-

nicatieplan.

9.  per 2024, het openingsjaar van het cultuur-

huis in Berkel en Rodenrijs, heeft het team col-

lectie en programmering de taak om jaarlijks, 

uiterlijk in oktober het activiteitenplan van de 

bibliotheek en de partners m.b.t. de jeugd-

programmering voor het komend jaar op te 

leveren aan het MT.

10.  inspiratiesessie en onderzoeksexcursie bij 

collega bibliotheek organiseren.

11.  jaarlijkse jeugdevaluatie organiseren: is de 

vestiging nog steeds aantrekkelijk of heb 

je iets opgemerkt dat handiger kan, of wat 

mooier is, weg moet of wat je juist mist.

12.  de inrichting springt ook in op de jeugd-

programmering en herkenbaarheid van het 

filmhuis door displaymateriaal dat Lantaren 

Venster beschikbaar stelt. 

13.  De collectiespecialist en de jeugdbibliotheca-

ris zorgen voor kennisborging bij frontoffice-

medewerker, vrijwilligers en programmeur 

door 4 x per jaar een kennissessie te orga-

niseren die door genoemde medewerkers 

verplicht is bij te wonen.

14.  De jeugdbibliothecaris moet meedraaien in 

de uitleenfunctie tijdens kindrijke uren om 

de jeugd te helpen zoeken en te adviseren in 

de diversiteit aan (online) titels en materia-

len.

15.  Een communicatieplan maken om jeugdleden 

te bereiken. Via scholen, social media, sport-

scholen en verenigingen. Onderdelen die de 

pr kan bevatten zijn: jeugdfanclub met leuke 

(win)acties en jeugdboeken in de schijnwer-

pers.  

Communicatie rond de jeugdleden maakt 

onderdeel uit van het integrale communica-

tieplan.

16.  actief inzetten op verleiding door inzet van 

display- en etaleermateriaal en social media 

met persoonlijke aanbevelingen van mede-

werkers. 

17.  ad hoc guerillacollecties maken. Deze zijn 

specifiek gemaakt voor een (onverwachte) 

gebeurtenis of actualiteit zoals het overlij-

den van een schrijver of het winnen van een 

belangrijke literatuurprijs. De guerillacollectie 

heeft kortstondig een plek in de schijnwer-

pers en bestaat uit een display met boeken, 

foto, websiteverwijzingen, verwijzingen naar 

vergelijkbare schrijvers.

18.  ‘digitaal etaleren’ via de website. Collectie 

wordt hierbij ondersteund door Marketing 

(en Communicatie) die de vakteams en collec-

tiespecialisten 2 x per jaar een training geven.

19.  bindwijze met bio-folie testen voor de duur 

van een jaar. Na deze periode de testresul-

taten bespreken en beslissen of bio-folie een 

gewenste oplossing is die bijdraagt aan het 

duurzame karakter van de bibliotheek.

20.  titels die online beschikbaar zijn, worden nog 

slechts minimaal fysiek aangeschaft (ingeval 

het een titel betreft met hoge uitleningen).

21.  medewerkers attenderen het publiek actief 

op de Online Bibliotheek. Hiervoor organiseert 

de collectiespecialist regelmatig terugke-

rende kennissessies, om de medewerkers te 

informeren over het gebruik, om te enthousi-

asmeren en te instrueren.
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Bijlage grafieken en tabellen

Figuur 1. Bevolkingsgroei in 10 jaar in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Bron: CBS-Statline

Figuur 2: leeftijdsindeling in de periode van 2020 tot 2030 in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bron: CBS-Statline

Figuur 3: leeftijdsindeling in de periode van 2020 tot 2030 in de gemeente Lansingerland. Bron: CBS-Statline

Figuur 4. Collectieomvang en uitleningen. Bron: KB Bibliotheekinzicht 
Dashboard Bibliotheekstatistiek (Gegevenslevering Wsob)

Figuur 5. Ledenontwikkeling. Bron: KB Bibliotheekinzicht Dashboard 
Bibliotheekstatistiek (Gegevenslevering Wsob)

Tabel 1. Inrichting en aanbod Bibliotheek Oostland. 
Bron: activiteitenkalender 2021

Bijlagen: Collectieprofiel per vestiging
Collectieprofielen zijn vanwege de omvang verzameld in een separate werkmap. 



28 29Bibliotheek Oostland  •  C O L L E C T I E B E I L E I D S P L A N   2 0 2 1  -  2 0 2 4 C O L L E C T I E B E L E I D S P L A N  2 0 2 1  -  2 0 2 4   •  Bibliotheek Oostland

Het Taalpunt is onderdeel van Taalhuis Oost-

land. Het Taalpunt omvat: de spreekuren in de 

vestigingen op gezette tijden. Ook de collectie 

van materialen voor het Taalhuis is onderdeel 

van het Taalpunt.

De materialen die specifiek gericht zijn op 

gebruik in de taalontmoetingen, zijn niet 

opgenomen in het Taalpunt. Materialen die 

de taalvrijwilligers kunnen gebruiken om hun 

taalontmoetingen voor te bereiden, staan wel in 

het Taalpunt. Ook deelnemers aan het Taalhuis 

kunnen met hun bibliotheekpas materialen uit 

het Taalpunt lenen. De collectie is dus zowel 

voor deze eindgebruikers als voor intermediairs: 

professionals en (on)geschoolde vrijwilligers.

De volgende onderdelen vormen onderdeel van 

de collectie van het Taalpunt:

- Lezen, niveau 1

- Lezen, niveau 2

- Lezen, niveau 3

- Spelen (taalspelletjes)

-  Cursussen (taal methodes voor verwerving 

NT2)

-  Grammatica

- Woordenboeken

- Schrijven

- Spreken

-  Nederland (materialen ter ondersteuning van 

het inburgeringstraject)

- Kijken (DVD’s)

-  My book buddy (prentenboeken in het 

Nederlands en diverse talen uit verschillende 

landen van herkomst).

-  Met behulp van de publiekspc’s kan gebruik 

worden gemaakt van licenties op digitale 

materialen: oefenprogramma’s van Oefenen.nl 

De collectie is tot stand gekomen bij de start 

van het Taalhuis in 2014 in vestiging Pijnacker 

en 2015 in Berkel en Rodenrijs. In de beginfase 

van vormen van de collectie zijn materialen 

‘overgenomen’ van het oude Lees en Schrijfpunt 

van de vestiging Pijnacker. En er zijn veel nieuwe 

materialen aangeschaft n.a.v. onder andere 

advieslijsten van ProBiblio en Stichting Lezen & 

Schrijven met budget van het Taalhuis. De markt 

voor NT-2 materialen is altijd heel klein geweest: 

slechts een handjevol uitgevers geeft geschikte 

materialen uit. Het is veel speurwerk om goede 

materialen te kunnen vinden, hierin is enigszins 

een kentering gekomen tijdens de vluchtelin-

gencrisis van 2016, toen verschenen er wat meer 

materialen op de markt. Maar dit effect is inmid-

dels weer afgenomen.

De naam ‘Taalhuis’ is een niet geheel dekkende 

lading meer. Het Taalhuis richt zich tegenwoor-

dig niet alleen op mensen met een achterstand 

in taal, maar ook met een achterstand rekenen 

en werken met de computer (basisvaardighe-

den).

	Collectie	Taalpunt		
Vanaf 2016 gefinancierd uit de WEB-gelden

Doelgroep
In Nederland zijn op dit moment 2,5 miljoen 

laaggeletterden; mensen die tot de doelgroep 

van het Taalhuis behoren. Dit aantal blijft stij-

gen. Dit aantal inwoners is te scheiden in twee 

‘stromen’, waarvoor verschillend leermaterialen 

gebruikt worden. 

NT1
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt het 

totaal aantal laaggeletterden van Nederlandse 

afkomst tussen de 16 en 65 jaar oud met 9% van 

de bevolking onder het landelijk gemiddelde van 

12%. Daarentegen ligt het percentage laagge-

letterde werkenden met de leeftijd 30-50 jaar 

boven het landelijk gemiddelde: 10% tegenover 

een landelijk percentage van 8%. Opvallend is 

ook de groep werkenden 50+ met gezin: 18% 

t.o.v. 14 % landelijk.

In de gemeente Lansingerland ligt het aantal 

laaggeletterden van Nederlandse afkomst lager 

dan het landelijk percentage: 3% t.o.v. het lan-

delijk gemiddelde van 12%. Maar in deze groep 

is het aantal laaggeletterde werkenden met de 

leeftijd 30-50 jaar bovengemiddeld: 12% t.o.v. 8% 

gemiddeld. Ook is hier de groep werkenden 50+ 

met gezin hoog: 19% t.o.v. 14% gemiddeld. 

Het blijft moeilijk om deze groep te bereiken 

omdat hier het taboe nog steeds groot is. Het 

Taalhuis blijft strategieën ontwikkelen om deze 

subgroep te bereiken. Bijvoorbeeld door samen 

te werken met huisartsenpraktijken die patiën-

ten bij een signalering van laaggeletterdheid 

doorsturen naar het Taalhuis Oostland

Het accent  in de collectie voor deze groep 

laaggeletterden ligt op materiaal om de lees- en 

schrijfvaardigheid te oefenen en te vergroten. 

Bron: www.geletterdheidinzicht.nl  

NT2
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft 22% 

van de inwoners een migratieachtergrond. In de 

gemeente Lansingerland is dat 18,9%. Hiervan is 

in beide gemeenten de groep 30+ met partner 

en/of kinderen 30% laaggeletterd, overeenkom-

stig het landelijk gemiddelde. 

Op de korte termijn wordt een piek in taalvra-

gers verwacht n.a.v. de coronaperiode waarin er 

weinig mogelijkheden tot ondersteuning waren. 

Voor de groep inwoners met een migratieach-

tergrond ligt het accent op materiaal voor het 

ontwikkelen en vergroten van  woordenschat, 

grammatica en spreekvaardigheid. Het Taalpunt 

heeft materiaal voor absolute beginners; A1 tot 

Bezitscijfers sept. 2020
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en met gevorderden; B2 en hoger. 

Bron: www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel- 

migratie-en-integratie

www.geletterdheidinzicht.nl  

Collectiebeleid
-  De collectie wordt bekostigd uit een eigen 

financiering van het Taalhuis: de WEB gelden. 

Daarmee is deze collectie een autonoom onder-

deel van het Taalhuis en niet in eerste instantie 

van de collectie van Bibliotheek Oostland. 

-  De Taalhuis coördinatoren voor Pijnacker-Noot-

dorp en Lansingerland zijn verantwoordelijk 

voor het onderhoud van de collectie: aan-

schaffen en saneren. De coördinatoren zijn op 

de hoogte van dit specifieke materiaal en de 

gebruikers: taalvrijwilligers en deelnemers. 

Hiervoor kan ook een collectie- specialist wor-

den ingezet.

-  Afschrijven op basis van alleen uitleencijfers 

verdient geen aanbeveling: er zijn boeken die 

weinig worden uitgeleend, maar deze worden 

wel in bijeenkomsten met taalmaatjes of voor 

zelfstudie in de bibliotheek gebruikt. 

-  Oefenmateriaal voor de doelgroep NT1 is 

schaars, hierdoor kan het noodzakelijk zijn om 

oudere titels in de collectie te behouden, ook 

om de differentiatie in niveaus te handhaven. 

Dit materiaal wordt op titelniveau minder 

uitgeleend, maar kan toch belangrijk zijn om te 

behouden voor toenemende vraag bij effectie-

vere werving van deelnemers.

-  Er is geen exacte omvang van de collectie te 

bepalen. Op momenten dat er nieuw aan-

bod is op de markt kan er wat meer worden 

vervangen en daardoor oud materiaal worden 

afgeschreven. Door de marktwerking is het ook 

lastig om een vast jaarlijks afschrijfpercentage 

vast te stellen. Als er weinig nieuw of ver-

nieuwd materiaal verschijnt, is het niet doenlijk 

om een vooraf gesteld vervanging percentage 

van collectie te behalen.

-  Qua ruimte is in Pijnacker de omvang van 

de collectie van het Taalhuis maximaal. De 

collectie hoeft hier niet zozeer meer te groei-

en. Er wordt wat materiaal verplaatst naar de 

vestiging in Nootdorp. Hier is ook behoefte bij 

de taalvrijwilligers en deelnemers om op deze 

locatie wat materiaal voorhanden te hebben. 

-  De collectie van het Taalhuis wordt jaarlijks 

door de coördinatoren bekeken op actualiteit 

op basis van steeds herziene advieslijsten van 

de KB/Taalhuis.nl. Aan het onderhouden van 

deze advieslijst dragen veel organisaties met 

kennis van basisvaardigheden bij. Lokale (alter-

natieve) keuzen zijn uiteraard altijd mogelijk. 

-  Naar behoefte kan ook de rubricering van de 

collectie van het Taalhuis worden aangepast 

aan de nieuwste adviezen en inzichten. 

Trends en accenten
Wat betreft collectievorming zijn er verschillen-

de trends te signalen:

-  In Lansingerland is er speciale aandacht voor 

inwoners met een Eritrese achtergrond. Het 

blijft echter moeilijk om aan materiaal te ko-

men met het Tigrinya als ondersteunende taal. 

Beter meedoen aan de samenleving door de 

kennis van de Nederlandse samenleving en taal 

te vergroten is het doel van de bijeenkomsten 

van het project ‘Eritreeërs in beeld’. 

-  Er is meer behoefte aan andere basisvaardig-

heden dan alleen taal: rekenen en digitale 

vaardigheden worden ook aangeboden. Hier-

voor zal ook nieuw materiaal moeten worden 

aangeschaft.  

-  Vanaf 1 juli 2021 gaat de nieuwe inburgerings-

wet in: gemeenten krijgen hierdoor een grotere 

rol in de inburgering. Ook zal een hogere norm 

voor het taalniveau gelden dan voorheen. Dit 

zal invloed hebben op het lesmateriaal, ook 

rekenen en de Engelse taal zal een onderdeel 

zijn van het inburgeringstraject van jonge 

inburgeraars. In Lansingerland is een plan ge-

maakt waarin het Taalhuis een groter aandeel 

zal hebben in het inburgeringstraject. In de 

collectievorming zal rekening moeten worden 

gehouden met de uitvoering van dit plan.
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