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Welkom 

Welkom bij het onderzoek Gegevenslevering Wsob 2021. 

De KB heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de opdracht gekregen 
de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering te coördineren en uit te voeren. Door mee te doen aan dit 
onderzoek voldoet je bibliotheekorganisatie aan de regelgeving Gegevenslevering Wsob.  

Dit onderzoek is opgesplitst in vier vragenlijsten: 
1. Bezit, uitleningen en leden
2. Financieel
3. Personeel
4. Kernfuncties

Dit is de vragenlijst van het onderdeel Kernfuncties 

Instructie 
Bij alle vragen gaat het om aantallen van de totale basisbibliotheek, dus de totalen van alle locaties 
inclusief de hoofdlocatie. 

Let op, om deel te nemen aan het onderzoek dien je de digitale versie van de vragenlijst in te 
vullen!

Deze PDF-versie van de vragenlijst kun je als hulpmiddel gebruiken om de gegevens eerst te
verzamelen om deze vervolgens in de digitale vragenlijst in te vullen.
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Algemene gegevens 
 
Om bij eventuele vragen contact te kunnen opnemen, willen we graag weten wie deze vragenlijst 
invult. Je contactgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  
 
Naam : ..................................................................................................................................  
E-mail : ..................................................................................................................................  
Telefoonnummer:  .............................................................................................................................  
  

Activiteiten 
 
In de volgende vragen gaan we in op het aantal activiteiten dat je bibliotheekorganisatie in 2021 op het 
gebied van de vijf kernfuncties heeft georganiseerd. 
 
1. Is het aantal activiteiten dat je over 2021 kunt opgeven gebaseerd op een structurele 

registratie van het aantal activiteiten of op een schatting? 
 
 Registratie 
 Schatting  

 
2. [indien schatting] Kun je uitleggen waarom het aantal activiteiten in 2021 niet structureel 

geregistreerd werd? 
 

Toelichting:  ...................................................................................................................................  

 Weet ik niet 
 
 

Kennis en Informatie 
 

3. Hoeveel van de volgende activiteiten heeft je bibliotheekorganisatie (naar schatting) in 2021 
georganiseerd op het gebied van kennis en informatie? En hoeveel deelnemers namen deel aan 
deze activiteiten? Het gaat hierbij om activiteiten uitgesplist in fysieke vorm en in andere 
vormen, zoals digitaal en telefonisch. 
 

Kernfunctie ‘kennis en informatie’: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, onder 
andere door het organiseren van informatiebijeenkomsten en spreekuren. Neem contact op met de 
helpdesk bij vragen over de indeling van een activiteit onder een bepaalde kernfunctie.  
 
Houd bij het invullen van deze vraag rekening met onderstaande punten: 

• Een activiteit dient bij slechts één kernfunctie te worden meegeteld. Indien een activiteit onder 
meerdere kernfuncties kan worden geplaatst, plaats deze dan onder de kernfunctie waarop de 
activiteit het beste aansluit; 

• Deelnemers van de activiteit kunnen zowel bibliotheekleden als niet-leden zijn; 
• De activiteit hoeft niet in de bibliotheek te hebben plaatsgevonden, maar de bibliotheek moet 

wel (een van) de organiserende partij(en) zijn; 
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• Activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs, zowel in de bibliotheek als op school, 
met uitzondering van klassikaal lenen, dienen ook te worden meegerekend;  

• Cursussen die worden aangeboden door de bibliotheek, worden per cursusdag of -
bijeenkomst als één aparte activiteit meegeteld. Een wekelijkse cursus met 10 bijeenkomsten 
telt derhalve als 10 aparte activiteiten. Als er gemiddeld 8 deelnemers op deze cursus 
afkomen, dan telt dit als 80 deelnemers (8 cursisten keer 10 cursusdagen);  

• Een tentoonstelling wordt – ongeacht de duur – meegeteld als 1 activiteit. 
 
Activiteiten die niet worden meegerekend:  
 

• Het beschikbaar stellen van ruimte (zaalverhuur) voor besloten bijeenkomsten telt niet mee. 
 

Let op: vul alléén een ‘0’ in als het antwoord daadwerkelijk nul is.  
 
 Aantal 

fysieke 
activiteiten 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
activiteiten 
in andere 
vorm 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet 
ik 
niet 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen 
rondom het thema juridisch  

 ☐  ☐  ☐ 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen 
rondom het thema werk en sollicitatie 
(bijvoorbeeld Walk & Talk, bijeenkomsten 
voor ondernemers) 

 ☐  ☐  ☐ 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen 
rondom het thema financieel (bijvoorbeeld 
Belastingspreekuur) 

 ☐  ☐  ☐ 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen 
rondom het thema gezondheid, zorg en 
welzijn (bijvoorbeeld bijeenkomsten voor 
jonge ouders, voorlichting over 
mantelzorg) 

 ☐  ☐  ☐ 

Bijeenkomsten/spreekuren voor 
volwassenen rondom thema’s 
religie/natuur/maatschappij/geschiedenis 
(bijvoorbeeld informatie over vogels, 
vakanties, andere landen, geschiedenis, 
openbaar vervoer) 

 ☐  ☐  ☐ 

Bijeenkomsten/spreekuren voor 
volwassenen rondom 
duurzaamheid/klimaatverandering/energie 

 ☐  ☐  ☐ 

Informatiebijeenkomsten voor jeugd (tot 18 
jaar) 

 ☐  ☐  ☐ 

Overige activiteiten  ☐  ☐  ☐ 
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 Aantal 
fysieke 
activiteiten 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
activiteiten 
in andere 
vorm 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet 
ik 
niet 

Totaal: kennis en informatie       

 
4. [indien overige activiteiten > 0 of weet niet en deelnemers >0] Je bibliotheekorganisatie heeft 

een aantal activiteiten op het gebied van kennis en informatie georganiseerd die onder ‘Overige 
activiteiten’ vallen. Welk type activiteiten zijn dit? 

 
Toelichting type activiteiten: .............................................................................................................  
 Weet ik niet  

 
5. [indien activiteiten in andere vorm] Je bibliotheekorganisatie heeft activiteiten in een andere 

vorm dan fysieke activiteiten georganiseerd. In welke vorm vonden deze activiteiten plaats? 
 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
 Online 

 
Telefoni
sch 

Overig Weet ik 
niet 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom juridisch 
thema  

☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het 
thema werk en sollicitatie (bijvoorbeeld Walk & Talk, 
bijeenkomsten voor ondernemers) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het 
thema financieel (bijvoorbeeld Belastingspreekuur) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het 
thema gezondheid, zorg en welzijn (bijvoorbeeld 
bijeenkomsten voor jonge ouders, voorlichting over 
mantelzorg) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijeenkomsten/spreekuren voor volwassenen rondom 
thema’s religie/natuur/maatschappij/geschiedenis 
(bijvoorbeeld informatie over vogels, vakanties, andere 
landen, geschiedenis, openbaar vervoer) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Bijeenkomsten/spreekuren voor volwassenen rondom 
duurzaamheid/klimaatverandering/energie 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Informatiebijeenkomsten voor jeugd (tot 18 jaar) ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
6. [indien overig] Je bibliotheek heeft activiteiten in een andere vorm dan fysiek, online of 

telefonisch uitgevoerd. In welke vorm vonden de activiteiten plaats?  
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Andere vorm:  ...................................................................................................................................  

 Weet ik niet 
 
7. [indien aantal deelnemers > 0] Er waren in 2021 [aantal deelnemers kennis en informatie] 

deelnemers aan activiteiten rondom kennis en informatie. Kun je een inschatting maken in 
percentages van het aantal deelnemers aan fysieke activiteiten en activiteiten in andere vorm? 

 
De twee percentages tellen samen op tot 100%. 

 
 Percentage  

Fysieke activiteiten  

Andere vorm  

Weet ik niet  
 
 
 

Educatie en ontwikkeling 
 

8. Hoeveel van de volgende activiteiten heeft je bibliotheekorganisatie (naar schatting) in 2021 
georganiseerd op het gebied van educatie en ontwikkeling? En hoeveel deelnemers namen 
deel aan deze activiteiten? Het gaat hierbij om activiteiten uitgesplist in fysieke vorm en in 
andere vormen, zoals digitaal en telefonisch. 

 
Kernfunctie ‘educatie en ontwikkeling’: het bieden van mogelijkheden tot educatie en ontwikkeling, 
onder andere door aanbod als cursussen Digisterker, Klik & Tik en Taalhuizen. Neem contact op met 
de helpdesk bij vragen over de indeling van een activiteit onder een bepaalde kernfunctie. 
 
Houd bij het invullen van deze vraag rekening met onderstaande punten: 

• Een activiteit dient bij slechts één kernfunctie te worden meegeteld. Indien een activiteit onder 
meerdere kernfuncties kan worden geplaatst, plaats deze dan onder de kernfunctie waarop de 
activiteit het beste aansluit; 

• Deelnemers van de activiteit kunnen zowel bibliotheekleden als niet-leden zijn; 
• De activiteit hoeft niet in de bibliotheek te hebben plaatsgevonden, maar de bibliotheek moet 

wel (een van) de organiserende partij(en) zijn; 
• Activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs, zowel in de bibliotheek als op school, 

met uitzondering van klassikaal lenen, dienen ook te worden meegerekend;  
• Cursussen die worden aangeboden door de bibliotheek, worden per cursusdag of -

bijeenkomst als één aparte activiteit meegeteld. Een wekelijkse cursus met 10 bijeenkomsten 
telt derhalve als 10 aparte activiteiten. Als er gemiddeld 8 deelnemers op deze cursus 
afkomen, dan telt dit als 80 deelnemers (8 cursisten keer 10 cursusdagen);  

• Een tentoonstelling wordt – ongeacht de duur – meegeteld als 1 activiteit. 
 
Activiteiten die niet worden meegerekend:  

• Het beschikbaar stellen van ruimte (zaalverhuur) voor besloten bijeenkomsten telt niet mee. 
 

Let op: vul alléén een ‘0’ in als het antwoord daadwerkelijk nul is.  
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 Aantal 

fysieke 
activiteiten 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
activiteiten in 
andere vorm 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet 
ik 
niet 

Activiteiten op het gebied van 
digitale geletterdheid voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
digitale geletterdheid voor het 
primair onderwijs (voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar) 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
digitale geletterdheid voor het 
voortgezet onderwijs (voor 
kinderen van 12 tot 18 jaar) 

 ☐  ☐  ☐ 

Informatie/training voor 
leerkrachten op het gebied van 
digitale geletterdheid 

 ☐  ☐  ☐ 

Naschoolse activiteiten op het 
gebied van digitale geletterdheid 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar 

 ☐  ☐  ☐ 

Naschoolse activiteiten op het 
gebied van digitale geletterdheid 
voor kinderen van 12 tot 18 jaar 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
maken (bijvoorbeeld 
makerplaats- en fablab-
activiteiten) voor jeugd (0 tot 18 
jaar) 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
maken (bijvoorbeeld 
makerplaats- en fablab-
activiteiten) voor volwassenen 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
taalvaardigheid voor 
volwassenen 
(basisvaardigheden) 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
digitale vaardigheden voor 
volwassenen 
(basisvaardigheden) 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied van 
cultuureducatie 
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 Aantal 
fysieke 
activiteiten 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
activiteiten in 
andere vorm 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet 
ik 
niet 

Overige activiteiten  ☐  ☐  ☐ 

Totaal: educatie en ontwikkeling      

 
9. [indien overige activiteiten > 0 of weet niet en deelnemers >0] Je bibliotheekorganisatie heeft 

een aantal activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling georganiseerd die onder 
‘Overige activiteiten’ vallen. Welk type activiteiten zijn dit? 

 
Toelichting type activiteiten: .............................................................................................................  
 Weet ik niet 
 
 
10. [indien activiteiten in andere vorm] Je bibliotheekorganisatie heeft activiteiten in een andere 

vorm dan fysieke activiteiten georganiseerd. In welke vorm vonden deze activiteiten plaats? 
 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
 Online Telefonisc

h 
Overig  Weet ik 

niet 

Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid 
voor het primair onderwijs (voor kinderen van 4 tot 
12 jaar) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid 
voor het voortgezet onderwijs (voor kinderen van 12 
tot 18 jaar) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Informatie/training voor leerkrachten op het gebied 
van digitale geletterdheid 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Naschoolse activiteiten op het gebied van digitale 
geletterdheid voor kinderen van 4 tot 12 jaar 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Naschoolse activiteiten op het gebied van digitale 
geletterdheid voor kinderen van 12 tot 18 jaar 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Activiteiten op het gebied van maken (bijvoorbeeld 
makerplaats- en fablab-activiteiten) voor jeugd (0 
tot 18 jaar) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Activiteiten op het gebied van maken (bijvoorbeeld 
makerplaats- en fablab-activiteiten) voor 
volwassenen 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Online Telefonisc
h 

Overig  Weet ik 
niet 

Activiteiten op het gebied van taalvaardigheid voor 
volwassenen (basisvaardigheden) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden 
voor volwassenen (basisvaardigheden) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Activiteiten op het gebied van cultuureducatie     

 
11. [indien overig] Je bibliotheek heeft activiteiten in een andere vorm dan fysiek, online of 

telefonisch uitgevoerd. In welke vorm vonden de activiteiten plaats?  

Andere vorm:  ...................................................................................................................................  

 Weet ik niet 
 
12. [indien aantal deelnemers > 0] Er waren in 2021 [aantal deelnemers educatie en ontwikkeling] 

deelnemers aan activiteiten rondom educatie en ontwikkeling. Kun je een inschatting maken in 
percentages van het aantal deelnemers aan fysieke activiteiten en activiteiten in andere vorm? 

 
De twee percentages tellen samen op tot 100%. 

 
 Percentage  

Fysieke activiteiten  

Andere vorm  

Weet ik niet  
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Leesbevordering en kennismaking met literatuur 
 

13. Hoeveel van de volgende activiteiten heeft je bibliotheekorganisatie (naar schatting) in 2021 
georganiseerd op het gebied van leesbevordering en kennismaking met literatuur? En hoeveel 
deelnemers namen deel aan deze activiteiten? Het gaat hierbij om activiteiten uitgesplist in 
fysieke vorm en in andere vormen, zoals digitaal en telefonisch. 

 
Kernfunctie ‘leesbevordering en kennismaking met literatuur’: het bevorderen van lezen en het 
laten kennismaken met literatuur, onder andere door leesclubs, schrijversbezoeken en 
voorleesactiviteiten. Neem contact op met de helpdesk bij vragen over de indeling van een activiteit 
onder een bepaalde kernfunctie. 
 
Houd bij het invullen van deze vraag rekening met onderstaande punten: 

• Een activiteit dient bij slechts één kernfunctie te worden meegeteld. Indien een activiteit onder 
meerdere kernfuncties kan worden geplaatst, plaats deze dan onder de kernfunctie waarop de 
activiteit het beste aansluit; 

• Deelnemers van de activiteit kunnen zowel bibliotheekleden als niet-leden zijn; 
• De activiteit hoeft niet in de bibliotheek te hebben plaatsgevonden, maar de bibliotheek moet 

wel (een van) de organiserende partij(en) zijn; 
• Activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs, zowel in de bibliotheek als op school, 

met uitzondering van klassikaal lenen, dienen ook te worden meegerekend;  
• Cursussen die worden aangeboden door de bibliotheek, worden per cursusdag of -

bijeenkomst als één aparte activiteit meegeteld. Een wekelijkse cursus met 10 bijeenkomsten 
telt derhalve als 10 aparte activiteiten. Als er gemiddeld 8 deelnemers op deze cursus 
afkomen, dan telt dit als 80 deelnemers (8 cursisten keer 10 cursusdagen);  

• Een tentoonstelling wordt – ongeacht de duur – meegeteld als 1 activiteit. 
 
Activiteiten die niet worden meegerekend:  

• Het beschikbaar stellen van ruimte (zaalverhuur) voor besloten bijeenkomsten telt niet mee. 
 

Let op: vul alléén een ‘0’ in als het antwoord daadwerkelijk nul is.  
 
 Aantal 

fysieke 
activiteiten 

Weet ik 
niet 

Aantal 
activiteiten 
in andere 
vorm 

Weet 
ik niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet ik 
niet 

Activiteiten op het gebied 
van leesbevordering en 
literatuur voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied 
van leesbevordering en 
literatuur voor het primair 
onderwijs (voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar) 

 ☐  ☐  ☐ 

Activiteiten op het gebied 
van leesbevordering en 

 ☐  ☐  ☐ 
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 Aantal 
fysieke 
activiteiten 

Weet ik 
niet 

Aantal 
activiteiten 
in andere 
vorm 

Weet 
ik niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet ik 
niet 

literatuur voor het 
voortgezet onderwijs (voor 
kinderen van 12 tot 18 
jaar) 

Informatie/training voor 
leerkrachten op het 
gebied van 
leesbevordering 

 ☐  ☐  ☐  

Naschoolse activiteiten op 
het gebied van 
leesbevordering en 
literatuur voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar 

 ☐  ☐  ☐ 

Naschoolse activiteiten op 
het gebied van 
leesbevordering en 
literatuur voor kinderen 
van 12 tot 18 jaar 

 ☐  ☐  ☐ 

Bijeenkomsten 
leesclubs/leeskringen 
voor volwassenen 

 ☐  ☐  ☐ 

Schrijversbezoeken, 
boekpresentaties 
(bijvoorbeeld literair café, 
schrijfcafé) 

 ☐  ☐  ☐ 

Andere activiteiten op het 
gebied van 
leesbevordering en 
literatuur voor 
volwassenen (bijvoorbeeld 
voorleesactiviteiten, 
dictees) 

 ☐  ☐  ☐ 

Overige activiteiten  ☐  ☐  ☐ 

Totaal: leesbevordering en 
kennismaking met 
literatuur 

    

 
14. [indien overige activiteiten > 0 of weet niet en deelnemers >0] Je bibliotheekorganisatie heeft 

een aantal activiteiten op het gebied van leesbevordering en kennismaking met literatuur 
georganiseerd die onder ‘Overige activiteiten’ vallen. Welk type activiteiten zijn dit? 
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Toelichting type activiteiten: .............................................................................................................  
 Weet ik niet

15. [indien activiteiten in andere vorm] Je bibliotheekorganisatie heeft activiteiten in een andere
vorm dan fysieke activiteiten georganiseerd. In welke vorm vonden deze activiteiten plaats?

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Online Telefonisch Overig Weet ik 
niet 

Activiteiten op het gebied van 
leesbevordering en literatuur voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar 

☐ ☐ ☐ ☐

Activiteiten op het gebied van 
leesbevordering en literatuur voor het 
primair onderwijs (voor kinderen van 4 
tot 12 jaar) 

☐ ☐ ☐ ☐

Activiteiten op het gebied van 
leesbevordering en literatuur voor het 
voortgezet onderwijs (voor kinderen van 
12 tot 18 jaar) 

☐ ☐ ☐ ☐

Informatie/training voor leerkrachten op 
het gebied van leesbevordering 

☐ ☐ ☐ ☐

Naschoolse activiteiten op het gebied 
van leesbevordering en literatuur voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar 

☐ ☐ ☐ ☐

Naschoolse activiteiten op het gebied 
van leesbevordering en literatuur voor 
kinderen van 12 tot 18 jaar 

☐ ☐ ☐ ☐

Bijeenkomsten leesclubs/leeskringen 
voor volwassenen 

☐ ☐ ☐ ☐

Schrijversbezoeken, boekpresentaties 
(bijvoorbeeld literair café, schrijfcafé) 

☐ ☐ ☐ ☐

Andere activiteiten op het gebied van 
leesbevordering en literatuur voor 
volwassenen (bijvoorbeeld 
voorleesactiviteiten, dictees) 

☐ ☐ ☐ ☐

16. [indien overig] Je bibliotheek heeft activiteiten in een andere vorm dan fysiek, online of
telefonisch uitgevoerd. In welke vorm vonden de activiteiten plaats?

Andere vorm:  ...................................................................................................................................  

 Weet ik niet
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17. [indien aantal deelnemers > 0] Er waren in 2021 [aantal deelnemers leesbevordering]
deelnemers aan activiteiten rondom leesbevordering en kennismaking met literatuur. Kun je
een inschatting maken in percentages van het aantal deelnemers aan fysieke activiteiten en
activiteiten in andere vorm?

De twee percentages tellen samen op tot 100%.

Percentage 

Fysieke activiteiten 

Andere vorm 

Weet ik niet 

Ontmoeting en debat 

18. Hoeveel van de volgende activiteiten heeft je bibliotheekorganisatie (naar schatting) in 2021
georganiseerd op het gebied van ontmoeting en debat? En hoeveel deelnemers namen deel aan
deze activiteiten? Het gaat hierbij om activiteiten uitgesplist in fysieke vorm en in andere
vormen, zoals digitaal en telefonisch.

Kernfunctie ‘ontmoeting en debat’: het organiseren van ontmoeting en debat, onder andere door het 
organiseren van ontmoetingscafés en maatschappelijke en culturele debatten. Neem contact op met 
de helpdesk bij vragen over de indeling van een activiteit onder een bepaalde kernfunctie. 

Houd bij het invullen van deze vraag rekening met onderstaande punten: 
• Een activiteit dient bij slechts één kernfunctie te worden meegeteld. Indien een activiteit onder

meerdere kernfuncties kan worden geplaatst, plaats deze dan onder de kernfunctie waarop de
activiteit het beste aansluit;

• Deelnemers van de activiteit kunnen zowel bibliotheekleden als niet-leden zijn;
• De activiteit hoeft niet in de bibliotheek te hebben plaatsgevonden, maar de bibliotheek moet

wel (een van) de organiserende partij(en) zijn;
• Activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs, zowel in de bibliotheek als op school,

met uitzondering van klassikaal lenen, dienen ook te worden meegerekend;
• Cursussen die worden aangeboden door de bibliotheek, worden per cursusdag of -

bijeenkomst als één aparte activiteit meegeteld. Een wekelijkse cursus met 10 bijeenkomsten
telt derhalve als 10 aparte activiteiten. Als er gemiddeld 8 deelnemers op deze cursus
afkomen, dan telt dit als 80 deelnemers (8 cursisten keer 10 cursusdagen);

• Een tentoonstelling wordt – ongeacht de duur – meegeteld als 1 activiteit.

Activiteiten die niet worden meegerekend: 
• Het beschikbaar stellen van ruimte (zaalverhuur) voor besloten bijeenkomsten telt niet mee.

Let op: vul alléén een ‘0’ in als het antwoord daadwerkelijk nul is. 
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Aantal 
fysieke 
activiteiten 

Weet 
ik niet 

Aantal 
activiteiten 
in andere 
vorm 

Weet 
ik niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet 
ik niet 

Informele activiteiten met 
ontmoeting als doel (bijvoorbeeld 
inloopkoffie, themacafé, lunch, 
quiz, markt, 
HumanLibrary/mensenbieb, 
spellenmiddag) 

☐ ☐ ☐

Informele activiteiten met debat als 
doel (bijvoorbeeld themacafé) 

☐ ☐ ☐

Georganiseerde discussies/debat 
rondom de verkiezingen 

☐ ☐ ☐

Georganiseerde discussies over 
andere maatschappelijke thema’s 

☐ ☐ ☐

Overige activiteiten ☐ ☐ ☐

Totaal: ontmoeting en debat 

19. [indien overige activiteiten > 0 of weet niet en deelnemers >0] Je bibliotheekorganisatie heeft
een aantal activiteiten op het gebied van ontmoeting en debat georganiseerd die onder ‘Overige
activiteiten’ vallen. Welk type activiteiten zijn dit?

Toelichting type activiteiten: .............................................................................................................  
 Weet niet

20. [indien activiteiten in andere vorm] Je bibliotheekorganisatie heeft activiteiten in een andere
vorm dan fysieke activiteiten georganiseerd. In welke vorm vonden deze activiteiten plaats?

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Online Telefonisch Overig Weet ik niet 

Informele activiteiten met 
ontmoeting als doel (bijvoorbeeld 
inloopkoffie, themacafé, lunch, quiz, 
markt, HumanLibrary/mensenbieb, 
spellenmiddag) 

☐ ☐ ☐ ☐

Informele activiteiten met debat als 
doel (bijvoorbeeld themacafé) 

☐ ☐ ☐ ☐

Georganiseerde discussies/debat 
rondom de verkiezingen 

☐ ☐ ☐ ☐
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 Online Telefonisch Overig Weet ik niet 

Georganiseerde discussies over 
andere maatschappelijke thema’s 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
21. [indien overig] Je bibliotheek heeft activiteiten in een andere vorm dan fysiek, online of 

telefonisch uitgevoerd. In welke vorm vonden de activiteiten plaats?  

Andere vorm:  ...................................................................................................................................  

 Weet ik niet 
 
22. [indien aantal deelnemers > 0] Er waren in 2021 [aantal deelnemers ontmoeting en debat] 

deelnemers aan activiteiten rondom ontmoeting en debat. Kun je een inschatting maken in 
percentages van het aantal deelnemers aan fysieke activiteiten en activiteiten in andere vorm? 

 
De twee percentages tellen samen op tot 100%. 

 
 Percentage  

Fysieke activiteiten  

Andere vorm  

Weet ik niet  
 
 
 

Kunst en Cultuur 
 
23. Hoeveel van de volgende activiteiten heeft je bibliotheekorganisatie (naar schatting) in 2021 

georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur? En hoeveel deelnemers namen deel aan 
deze activiteiten? Het gaat hierbij om activiteiten uitgesplist in fysieke vorm en in andere 
vormen, zoals digitaal en telefonisch. 

 
Kernfunctie ‘kunst en cultuur’: het laten kennismaken met kunst en cultuur, onder andere door het 
organiseren van exposities, tentoonstellingen en muziek- toneeluitvoeringen. Neem contact op met 
de helpdesk bij vragen over de indeling van een activiteit onder een bepaalde kernfunctie. 
 
Houd bij het invullen van deze vraag rekening met onderstaande punten: 

• Een activiteit dient bij slechts één kernfunctie te worden meegeteld. Indien een activiteit onder 
meerdere kernfuncties kan worden geplaatst, plaats deze dan onder de kernfunctie waarop de 
activiteit het beste aansluit; 

• Deelnemers van de activiteit kunnen zowel bibliotheekleden als niet-leden zijn; 
• De activiteit hoeft niet in de bibliotheek te hebben plaatsgevonden, maar de bibliotheek moet 

wel (een van) de organiserende partij(en) zijn; 
•   
• Activiteiten voor het primair en voortgezet onderwijs, zowel in de bibliotheek als op school, 

met uitzondering van klassikaal lenen, dienen ook te worden meegerekend;  
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• Cursussen die worden aangeboden door de bibliotheek, worden per cursusdag of -
bijeenkomst als één aparte activiteit meegeteld. Een wekelijkse cursus met 10 bijeenkomsten 
telt derhalve als 10 aparte activiteiten. Als er gemiddeld 8 deelnemers op deze cursus 
afkomen, dan telt dit als 80 deelnemers (8 cursisten keer 10 cursusdagen);  

• Een tentoonstelling wordt – ongeacht de duur – meegeteld als 1 activiteit. 
 
Activiteiten die niet worden meegerekend:  

• Het beschikbaar stellen van ruimte (zaalverhuur) voor besloten bijeenkomsten telt niet mee. 
 

Let op: vul alléén een ‘0’ in als het antwoord daadwerkelijk nul is.  
 
 Aantal 

fysieke 
activiteiten 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
activiteiten 
in andere 
vorm 

Weet 
ik 
niet 

Aantal 
deelnemers 

Weet 
ik 
niet 

Cursussen/workshops op gebied van 
kunst en cultuur 

 ☐  ☐  ☐ 

Lezingen op gebied van kunst en cultuur  ☐  ☐  ☐ 

Exposities/tentoonstellingen  ☐  ☐  ☐ 

Filmvertoningen  ☐  ☐  ☐ 

Theatervoorstellingen  ☐  ☐  ☐ 

Concerten/muzikale 
voorstellingen/festivals 

 ☐  ☐  ☐ 

Open podium/bijeenkomsten waarop 
lokaal talent zich kan presenteren 
(bijvoorbeeld poëzie, zang) 

 ☐  ☐  ☐ 

Kunstroute/atelierroute/stadswandeling  ☐  ☐  ☐ 

Overige activiteiten  ☐  ☐  ☐ 

Totaal: kunst en cultuur     
 
 
24. [indien overige activiteiten > 0 of weet niet en deelnemers >0] Je bibliotheekorganisatie heeft 

een aantal activiteiten op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd die onder ‘Overige 
activiteiten’ vallen. Welk type activiteiten zijn dit? 

 
Toelichting type activiteiten: .............................................................................................................  
 Weet ik niet 
 
25. [indien activiteiten in andere vorm] Je bibliotheekorganisatie heeft activiteiten in een andere 

vorm dan fysieke activiteiten georganiseerd. In welke vorm vonden deze activiteiten plaats? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
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 Online Telefonisch Overig Weet 
ik 
niet 

Cursussen/workshops op gebied van 
kunst en cultuur 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Lezingen op gebied van kunst en cultuur ☐ ☐ ☐ ☐ 

Exposities/tentoonstellingen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Filmvertoningen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Theatervoorstellingen ☐ ☐ ☐ ☐ 

Concerten/muzikale 
voorstellingen/festivals 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Open podium/bijeenkomsten waarop 
lokaal talent zich kan presenteren 
(bijvoorbeeld poëzie, zang) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Kunstroute/atelierroute/stadswandeling ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
26. [indien overig] Je bibliotheek heeft activiteiten in een andere vorm dan fysiek, online of 

telefonisch uitgevoerd. In welke vorm vonden de activiteiten plaats?  

Andere vorm:  ...................................................................................................................................  

 Weet ik niet 
 
27. [indien aantal deelnemers > 0] Er waren in 2021 [aantal deelnemers kunst en cultuur] 

deelnemers aan activiteiten rondom kunst en cultuur. Kun je een inschatting maken in 
percentages van het aantal deelnemers aan fysieke activiteiten en activiteiten in andere vorm? 

 
De twee percentages tellen samen op tot 100%. 

 
 Percentage  

Fysieke activiteiten  

Andere vorm  

Weet ik niet  
 

 Kosten voor deelname aan activiteiten 
De volgende vragen gaan over eventuele kosten voor deelname aan activiteiten. Het gaat hier om 
activiteiten met betrekking tot alle vijf kernfuncties van de bibliotheek.  
 
28. Voor hoeveel procent van de activiteiten vroeg de bibliotheek in 2021 kosten voor deelname? 
 
 Percentage 

Geen kosten voor deelname  
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Percentage 

Wel kosten voor deelname 

Weet ik niet 

29. [indien kosten voor deelname] Voor welk type activiteiten vroeg jouw bibliotheekorganisatie in
2021 voornamelijk een bijdrage?

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Kennis en informatie 
 Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het thema juridisch
 Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het thema werk en sollicitatie (bijvoorbeeld

Walk & Talk, bijeenkomsten voor ondernemers)
 Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het thema financieel (bijvoorbeeld

Belastingspreekuur)
 Bijeenkomst/spreekuur voor volwassenen rondom het thema gezondheid, zorg en welzijn

(bijvoorbeeld bijeenkomsten voor jonge ouders, voorlichting mantelzorg)
 Bijeenkomsten/spreekuren voor volwassenen rondom thema’s

religie/natuur/maatschappij/geschiedenis (bijvoorbeeld informatie over vogels, vakanties,
andere landen, geschiedenis, openbaar vervoer)

 Bijeenkomsten/spreekuren voor volwassenen rondom
duurzaamheid/klimaatverandering/energie

 Informatiebijeenkomsten voor jeugd (tot 18 jaar)
 Overige activiteiten rondom kennis en informatie

Educatie en ontwikkeling 
 Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid voor het primair onderwijs (voor kinderen

van 4 tot 12 jaar)
 Activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs (voor

kinderen van 12 tot 18 jaar)
 Informatie/training voor leerkrachten op het gebied van digitale geletterdheid
 Naschoolse activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid voor kinderen van 4 tot 12 jaar
 Naschoolse activiteiten op het gebied van digitale geletterdheid voor kinderen van 12 tot 18

jaar
 Activiteiten op het gebied van maken (bijvoorbeeld makerplaats- en fablab-activiteiten) voor

jeugd (0 tot 18 jaar)
 Activiteiten op het gebied van maken (bijvoorbeeld makerplaats- en fablab-activiteiten) voor

volwassenen
 Activiteiten op het gebied van taalvaardigheid voor volwassenen (basisvaardigheden)
 Activiteiten op het gebied van digitale vaardigheden voor volwassenen (basisvaardigheden)
 Activiteiten op het gebied van cultuureducatie
 Overige activiteiten rondom educatie en ontwikkeling

Leesbevordering en kennismaking met literatuur 
 Activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 Activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor het primair onderwijs (voor

kinderen van 4 tot 12 jaar)
 Activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor het voortgezet onderwijs

(voor kinderen van 12 tot 18 jaar)
 Informatie/training voor leerkrachten op het gebied van leesbevordering
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 Naschoolse activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor kinderen van 4 
tot 12 jaar 

 Naschoolse activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor kinderen van 12 
tot 18 jaar 

 Bijeenkomsten leesclubs/leeskringen voor volwassenen 
 Schrijversbezoeken, boekpresentaties (bijvoorbeeld literair café, schrijfcafé) 
 Andere activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor volwassenen 

(bijvoorbeeld voorleesactiviteiten, dictees) 
 Overige activiteiten rondom leesbevordering en kennismaking met literatuur 

Ontmoeting en debat 
 Informele activiteiten met ontmoeting als doel (bijvoorbeeld inloopkoffie, themacafé, lunch, 

quiz, markt, HumanLibrary/mensenbieb, spellenmiddag) 
 Informele activiteiten met debat als doel (bijvoorbeeld een themacafé) 
 Georganiseerde discussies/debat rondom de verkiezingen  
 Georganiseerde discussies over andere maatschappelijke thema’s 
 Overige activiteiten rondom ontmoeting en debat 

Kunst en cultuur 
 Cursussen/workshops op gebied van kunst en cultuur 
 Lezingen op gebied van kunst en cultuur 
 Exposities/tentoonstellingen 
 Filmvertoningen 
 Theatervoorstellingen 
 Concerten/muzikale voorstellingen/festivals 
 Open podium/bijeenkomsten waarop lokaal talent zich kan presenteren (bijvoorbeeld poëzie, 

zang) 
 Kunstroute/atelierroute/stadswandeling 
 Overige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur 

Onbekend 
 Weet ik niet 

 
30. Profiteerden leden in 2021 van voordelen als het gaat om deelname aan activiteiten? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Leden krijgen voorrang 
 Alleen deelname voor leden 
 Leden krijgen korting 
 Leden mogen gratis deelnemen 
 Anders, namelijk: ...................................................................................................................  
 Leden profiteren niet van voordelen 
 Weet ik niet 

 

Samenwerkingspartners 
 
31. Met welke partners werkte je bibliotheekorganisatie in 2021 samen rondom de dienstverlening 

met betrekking tot de verschillende kernfuncties die wordt aangeboden?  
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Met een samenwerking bedoelen we dat er formele afspraken zijn gemaakt waaraan een 
inspanningsverplichting vastzit, die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een contract of 
financieringsovereenkomst. 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

Overheid 
 Gemeente(n) 
 Provincie(s) 

Voor- en vroegschools 
 Consultatiebureaus  
 Kinderopvanginstellingen en/of hun koepelorganisaties (inclusief integrale kindcentra, 

naschoolse opvang, gastouderbureaus en voorschool)  
Onderwijs 
 Basisscholen (inclusief brede scholen) 
 Voortgezet onderwijs 
 Roc en andere instellingen voor beroepsonderwijs 
 Hogeschool  
 Universiteit 

Culturele instellingen 
 Theater 
 VVV 
 Schouwburg  
 Bioscoop  
 Filmhuis  
 Museum 
 Kunstuitleen  
 Archief 
 Andere culturele instellingen 

Basisvaardigheden en non formeel leren 
 Vluchtelingen (bijvoorbeeld COA, Vluchtelingenwerk, vrijwilligersorganisaties voor 

vluchtelingen/asielzoekers) 
 Stichting Lezen & Schrijven  
 Andere taalaanbieders (inclusief vrijwilligersorganisaties) 
 Computercursussen en digitale geletterdheid (bijvoorbeeld SeniorWeb en andere aanbieders 

computercursussen, vrijwilligersorganisaties) 
 Andere educatieve instellingen en aanbieders van overige soorten educatie, cursussen en 

workshops (bijvoorbeeld Volksuniversiteit, vrijwilligersorganisaties) 
Overige instellingen 
 Andere bibliotheek 
 Zorginstellingen (bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg fysiotherapie, GGZ, GGD, ziekenhuizen, 

ouderenzorg, MEE, gehandicaptenzorg, vrijwillige zorg) 
 Financiële en juridische dienstverleners (bijvoorbeeld Juridisch Loket, schuldhulpverlening, 

sociale raadslieden, vakbonden) 
 Maatschappelijke dienstverleners (bijvoorbeeld welzijnswerk, wijkwerk, opbouwwerk, 

maatschappelijk werk, Humanitas, vrijwillige hulp, armoedebestrijding, voedselbank) 
 Jeugd en Gezin (bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, CJG, consultatiebureaus, 

vrijwilligersorganisaties) 
 Werk en inkomen (bijvoorbeeld CWi, UWV, SVB, vakbonden) 
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 Commerciële dienstverleners (bijvoorbeeld boekhandel, banken, belastingadvieskantoren, 
administratieve organisaties) 

 Organisaties gericht op persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, vrijetijdsbesteding en 
creativiteit (inclusief vrijwilligersorganisaties) 

 Anders, namelijk  ...................................................................................................................  
 Wij hebben geen samenwerkingspartners waarmee formele afspraken zijn gemaakt 
 Weet ik niet 

 
32. Was  in je bibliotheekorganisatie in 2021 sprake van een bestuurlijke samenwerking of fusie 

met andere organisaties?  
 
Het gaat hier om organisaties waarin zowel de bibliotheek als andere instellingen verenigd zijn en 
waarin zaken als bestuur, financiële en juridische zaken gezamenlijk worden opgepakt.  
 
 Ja 
 Nee 
 Weet ik niet 

 
33. [indien bestuurlijke samenwerking] Met welk type instellingen was je bibliotheek in 2021 

verenigd in één organisatie?  
 
Het gaat hier om organisaties waarin zowel de bibliotheek als andere instellingen verenigd zijn in één 
(multifunctionele) organisatie en waarin zaken als bestuur, financiële en juridische zaken 
gezamenlijk worden opgepakt.  
Let op: wanneer enkel het gebouw wordt gedeeld (multifunctionele accommodatie) is geen sprake 
van een bestuurlijke samenwerking of fusie en dien je bij de vorige vraag ‘nee’ in te vullen. 
 
Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
 Basisschool 
 Bioscoop of filmhuis 
 Commerciële dienstverlener(s) (bijvoorbeeld boekhandel, banken, belastingadvieskantoren, 

administratieve organisaties) 
 Financiële en juridische dienstverleners (bijvoorbeeld juridisch loket, schuldhulpverlening, 

sociale raadslieden, vakbonden) 
 Cultuurinstelling (bijvoorbeeld dans- muziekschool, kunsteducatie, cultuureducatie, 

poppodium) 
 Gemeente 
 Middelbare school 
 Instelling voor praktijk, hoger of wetenschappelijk onderwijs (mbo, hbo, wo) 
 Andere educatieve instellingen en aanbieders van overige soorten educatie, cursussen en 

workshops (bijvoorbeeld Volksuniversiteit, vrijwilligersorganisaties) 
 Kinderopvanginstellingen en/of hun koepelorganisaties (inclusief integrale kindcentra, 

naschoolse opvang, gastouderbureaus en voorschool) 
 Kunstuitleen  
 Maatschappelijke dienstverleners (bijvoorbeeld wijkwerk, opbouwwerk, maatschappelijk werk, 

Humanitas, sociale raadslieden, ouderenbonden, vakbonden, wetswinkel) 
 Museum 
 Organisaties op het gebied van werk en inkomen (bijvoorbeeld CWi, UWV, SVB, vakbonden) 
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 Provincie 
 Theater 
 Vluchtelingenorganisaties (bijvoorbeeld COA, Vluchtelingenwerk, vrijwilligersorganisaties voor 

vluchtelingen/asielzoekers) 
 VVV 
 Zorginstellingen (bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg, fysiotherapie, GGZ, GGD, ziekenhuizen, 

ouderenzorg, MEE, gehandicaptenzorg, vrijwillige zorg) 
 Anders, namelijk: ...................................................................................................................  
 Weet ik niet  

 

Coronamaatregelen 
 
We realiseren ons dat de cijfers in deze vragenlijst door coronamaatregelen kunnen afwijken van 
voorgaande jaren. Om een beeld te krijgen van de coronamaatregelen rondom kernfuncties zijn een 
aantal vragen aan deze vragenlijst toegevoegd. 
 
34. Wat voor gevolgen heeft de sluiting van de locatie(s) en invoering van andere maatregelen in 

2021 gehad voor de dienstverlening van je bibliotheekorganisatie? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Activiteiten die plaats zouden vinden zijn afgelast 
 Activiteiten die plaats zouden vinden zijn uitgesteld 
 Activiteiten die fysiek zouden plaatsvinden, zijn naar een andere vorm omgezet 

(digitaal/telefonisch) 
 Activiteiten die fysiek in de bibliotheek zouden plaatsvinden, hebben op een andere locatie 

buiten de bibliotheek plaatsgevonden 
 Nieuwe activiteiten en/of diensten opgezet (fysiek of online, bijvoorbeeld boeken brengen of 

afhalen) 
 Bestaande online activiteiten en/of diensten uitgebouwd of verbeterd 
 Extra helpdeskcapaciteit opgezet voor ondersteuning op afstand 
 Anders, namelijk: ...................................................................................................................  
 Weet ik niet 

 
35. Welk type dienstverlening werd tijdens de coronamaatregelen in 2021 aangeboden? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Boeken (of andere materialen) bezorgen  
 Boeken (of andere materialen) laten afhalen  
 Afgeschreven boeken (of andere materialen) beschikbaar maken (bijvoorbeeld middels een 

boekenkast buiten de bibliotheek) 
 Voorleesactiviteiten (Bijvoorbeeld online streamen van voorleesmoment)  
 Activiteiten gericht op jeugd: maken en techniek (bijvoorbeeld online video’s met opdrachten 

of tips om zelf thuis dingen te maken of uit te voeren)  
 Activiteiten gericht op leesplezier en leestips (bijvoorbeeld leestips geven op sociale media, 

radio of tv)  
 Ondersteuning van onderwijsinstellingen bij bijvoorbeeld thuisonderwijs (primair- en 

voortgezet onderwijs) (bijvoorbeeld leveren van digitaal lesmateriaal) 
 Activiteiten gericht op het opvangen van kwetsbare leerlingen die thuis niet goed kunnen 

studeren 
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 Instructie of hulp bij basisvaardigheden (bijvoorbeeld video’s met uitleg, online spreekuur, 
online persoonlijke begeleiding of ondersteuning) 

 Wedstrijd/quiz/challenge/online game (bijvoorbeeld boek raden op Facebook, gezamenlijk 
online game spelen) 

 Hulp en informatie bij gebruik online bibliotheek (bijvoorbeeld een speciaal online of 
telefonisch spreekuur) 

 Telefonisch of online spreekuur 
 Informatie bieden over het corona virus (bijvoorbeeld via de website van de Rijksoverheid) 
 Activiteiten gericht op ontmoeting en/of voorkomen van eenzaamheid (bijvoorbeeld een 

telefonisch gesprekje, online koffiepauzes, online leesclub) 
 Activiteiten gericht op Kunst & cultuur (bijvoorbeeld video’s of telefoongesprekken over kunst 

en cultuur, zoals poëzielijn of kunsttelefoon) 
 Digitale informatievoorziening met doorverwijzing naar instanties/partners die wel 

beschikbaar zijn (bijvoorbeeld website beschikbaar gemaakt over digitaal aanbod) 
 Informatiepunten Digitale Overheid (of soortgelijke informatiepunten) met informatie over 

bijvoorbeeld QR-codes of vaccinatieafspraken 
 Anders, namelijk: ...................................................................................................................  
 Geen dienstverlening aangeboden  
 Weet ik niet 

 
36. Heb je overige opmerkingen of zijn er antwoorden die je wilt toelichten? 
 

Als er afwijkende aantallen zijn ingevuld ten opzichte van voorgaande jaren (ook door 
coronamaatregelen), kun je dat hier toelichten. Dit geeft ons tijdens de analyse een verklaring voor 
bepaalde stijgingen of dalingen. 

 
Opmerkingen:  ...................................................................................................................................  
 Geen opmerkingen 
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