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HOOGTE- 
PUNTEN  
EN CIJFERS  
UIT 2019 
In dit jaarverslag presenteren 
we kort een aantal hoogte- 
punten uit 2019. In woord én  
in beeld.
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Voor u ligt het jaarverslag over 2019. Het jaar dat we ons later ongetwijfeld zullen herinneren als één van de droogste en 
warmste jaren ooit. De thermometer kwam op sommige dagen in juli zelfs boven de 40 graden uit. In de Katwijkse  
bibliotheken hielden we het hoofd koel en realiseerden met elkaar een prachtig jaar vol drukbezochte activiteiten en nieuwe 
initiatieven. Het was daarom nog eens extra leuk en eervol om te horen dat de Bibliotheek Katwijk in 2019 één van de tien 
best presterende bibliotheken van Nederland was. 

Minder leuk is het gegeven dat de bibliotheek na jaren van discussies 

en plannen nog steeds geen nieuw onderkomen heeft. De panden in 

eigen bezit aan de Schelpendam en Hoorneslaan zijn inmiddels zeer 

gedateerd en duurzaamheidseisen vormen een grote belemmering 

voor de verdere ontwikkeling van de bibliotheek. Begin 2019 waren 

we met elkaar nog diep teleurgesteld door het mislukken van het 

nieuwbouwproject aan de Noordzee Passage. Ik ben als directeur dan 

ook enorm trots op de manier waarop we ons met alle medewerkers 

hebben herpakt en er weer flink tegenaan zijn gegaan. 

Wij geven niet op in de strijd voor een toekomstbestendige  

culturele organisatie in Katwijk. In dat kader zijn er in 2019  

vruchtbare gesprekken gevoerd met de culturele partners en  

gemeente Katwijk over een mogelijke samenvoeging van de  

Katwijkse muziekschool, volksuniversiteit K&O en de bibliotheek. 

Bureau Berenschot kreeg de opdracht om onderzoek te doen naar de  

haalbaarheid van zo’n nieuwe samengevoegde culturele organisatie. 

De resultaten van dat onderzoek zullen in 2020 worden voorgelegd 

aan het College van B&W en de gemeenteraad. Wij hopen van harte 

dat dit ook zal leiden tot een nieuwe gezamenlijke huisvesting. 

2019 zullen we ons later zeker ook herinneren als het jaar van de MAG,  

de Maatschappelijke Agenda. Katwijk heeft steeds meer moeite om 

de begroting rond te krijgen. Flinke bezuinigingen zullen nodig zijn 

en de bibliotheek zal daardoor ook getroffen worden. De MAG moet er 

voor gaan zorgen dat gesubsidieerde instellingen beter gaan inspelen 

op de behoeften van de inwoners in de wijken. Instellingen moeten 

ook beter en efficiënter met elkaar gaan samenwerken waardoor er 

minder subsidiegeld nodig zal zijn. Bibliotheek Katwijk was één van 

de tien koplopers die experimenteerde met een nieuwe opzet voor de 

begroting volgens de regels van de MAG. 2020 wordt het proefjaar en 

in 2021 zal de MAG worden ingevoerd. 

Het kost de bibliotheek zelf ook steeds meer moeite om de begroting 

rond te krijgen. Dankzij financiële inventiviteit zijn we er in de  

afgelopen jaren in geslaagd om bij een krimpend budget toch te  

blijven innoveren. De in 2019 geopende Makersplaets (een doe-plek 

voor het aanleren van 21-eeuwse vaardigheden) in de bibliotheek is 

daar een prachtig voorbeeld van. Dankzij eigen kracht en talent en 

een genereuze subsidie van Fonds 1818 kregen we dit voor elkaar. 

Tot slot wil ik u als publiek van de bibliotheek hartelijk bedanken voor 

de steun en belangstelling voor de bibliotheek in 2019. Uw bezoek aan 

en gebruik van de bibliotheek is noodzakelijk voor onze toekomst.  

Ik wens u verder veel leesplezier!

Jan Klerk,  

directeur Bibliotheek Katwijk



 
VOLWASSENEN
Het afgelopen jaar hebben we weer een 

groot publiek weten te bereiken met onze  

gevarieerde en veelal uitverkochte  

activiteiten. De maandelijkse filmavonden 

met vaak een maatschappelijk thema  

kunnen rekenen op een groep trouwe 

bezoekers. Het wekelijkse breicafé voorziet 

in een grote behoefte en wordt gerund door 

een vaste groep enthousiaste vrijwilligers. 

Door lezingen van Mart Smeets en wereld-

reiziger Paul van Hooff werd de bibliotheek 

gevuld met een diverse groep bezoekers. 

Grote indruk hebben de lezingen van Hugo 

Borst en Aaltje van Zweden achtergelaten. 

Zij spraken over kwetsbare en persoonlijke 

onderwerpen als dementie en autisme. 

Als bibliotheek boden we in 2019 ook een  

podium aan lokaal talent, met onder meer 

een schrijfwedstrijd over het boekenweek-

thema ‘De moeder, de vrouw’, een boek- 

presentatie van een lokale schrijver, een 

storytelling avond met lokaal verteltalent 

en een expositie van cursisten van K&O in 

combinatie met een Rembrandt-lezing. Zo 

zoeken we constant de verbinding tussen 

landelijke thema’s met een lokale invulling. 

Succesvolle voorbeelden van deze koppeling 

zijn ook de ladies night tijdens de  

Boekenweek en de avond over een bewuste  

levensstijl tijdens de campagne Nederland 

Leest. 

JEUGD
In 2019 konden kinderen in Katwijk wekelijks 

terecht in de bibliotheek voor allerlei leuke 

en leerzame activiteiten. Van drukbezochte 

filmmiddagen tot vrolijke voorstellingen, 

van workshops waarin kinderen hun  

creatieve talenten kunnen ontwikkelen tot 

Makersplaetsactiviteiten. Met de inzet van 

break-in boxen (omgekeerde escape rooms) 

en workshops Minecraft lieten we de  

kinderen op een speelse manier kennis  

maken met erfgoedthema’s. Tijdens de 

Nationale Voorleesdagen en de Kinder- 

boekenweek was er extra reuring, met  

onder meer een VR-workshop en muziek- 

voorstellingen. Een andere grote hit was de 

speciale Spacemiddag waar zo’n 100 kin-

deren op af kwamen. Zo konden de kinderen 

onder meer op de foto met iemand in een 

echt austronautenpak (geleverd door Space 

Expo) of meedoen aan een echte VR space 

experience.  

MAKERSPLAETS
Op 9 maart was de feestelijke opening van 

de Makersplaets van Bibliotheek Katwijk. 

Wethouder Jacco Knape had de eer om op 

bijzondere wijze de Makersplaets officieel 

te openen. De Makersplaets is dé plek in 

Katwijk waar kinderen op interactieve wijze 

met 21ste eeuwse vaardigheden aan de slag 

gaan. Na de opening bleek al snel dat er 

grote belangstelling was voor de  

activiteiten in de Makersplaets. Zo was de 

cursus ‘Programmeren met Scratch’ con-

stant uitverkocht. Ook de workshops waarin 

kinderen leren ontwerpen door middel van 

nieuwe technieken, zoals de 3D-printer 

en snijplotter waren zeer populair. Dat de 

bibliotheek met deze moderne doe-plek voor 

kinderen ‘scoort’, is goed af te meten aan de 

grote belangstelling voor alle activiteiten en 

workshops in de Makersplaets. 

ACTIVITEITEN BUITEN DE  
BIBLIOTHEEK
Naast de activiteiten in de bibliotheken 

organiseerden we ook veel buiten onze  

vestigingen zoals schrijversbezoeken op 

school in samenwerking met de school- 

kunstcommissie. 24 klassen kregen een 

schrijver op bezoek. Ook het jaarlijkse 

evenement Moods in the Woods was weer 

een groot feest. Kinderen en (groot-)ouders 

konden genieten van de grote diversiteit  

aan cultuur in Katwijk. 

 

 

 

 

 
ZOMERBIEB
Vervelen tijdens de zomervakantie was er  

dit jaar niet bij want met 26 activiteiten 

werd de kinderen een gevarieerd zomer- 

programma aangeboden. Er was voor ieder 

wat wils; toneelvoorstellingen, kinderfilms, 

zangworkshops en creatieve workshops als 

handlettering en collages maken. Ook de 

Makersplaetsactiviteiten waren populair. 

Een schot in de roos waren de ArtBot chal- 

lenge, waar kunstige robots in elkaar 

werden gezet en de ouder-kind workshop 

waarbij er een lampje werd ontworpen 

met behulp van de 3D-printer. Een ander 

hoogtepunt tijdens de Zomerbieb was een 

speciaal kindercollege van de lokale imker in 

ACTIVITEITENACTIVITEITEN



combinatie met het maken van bloem- 

bommetjes. 

TOTALE AANBOD ACTIVITEITEN
De activiteiten van het afgelopen jaar laten 

zien dat de bibliotheek in beweging blijft. 

Bijna alle activiteiten die de bibliotheek 

organiseert zijn uitverkocht. Ook het  

afgelopen jaar hebben we weer meer 

bezoekers weten te trekken met ons 

aanbod dan het jaar ervoor. Het aantal 

bezoekers dat in totaal de culturele  

activiteiten van Bibliotheek Katwijk heeft 

bezocht in 2019 komt uit op 5348. 

Uit de cijfers van het digiTaalhuis, 
gevestigd in onze vestiging aan de 
Hoorneslaan, blijkt dat er een grote 
behoefte bestaat aan de activiteiten 
die daar plaatsvinden. Het afgelopen 
jaar hebben wij weer verrassend veel 
mensen mogen ontvangen en  
ondersteunen bij hulpvragen.  
In totaal hebben meer dan 11.000 
mensen in 2019 gebruik gemaakt  
van het digiTaalhuis.

INFORMATIEPUNT DIGITALE  
OVERHEID
Sinds juli 2019 biedt het digiTaalhuis een 

nieuwe dienst aan: het Informatiepunt 

Digitale Overheid. Bezoekers kunnen bij 

het informatiepunt terecht met vragen 

over en hulp bij het digitaal contact met 

de overheid. Bijvoorbeeld hulpvragen over 

zorg- en huurtoeslag, DigiD, betalen van 

verkeersboetes etc. 

Veel overheidsorganisaties merken dat 

een grote groep mensen moeite heeft om 

digitaal zaken te regelen, of toeslagen 

aan te vragen. Het Netwerk van Publieke 

Dienstverleners en de bibliotheken hebben 

de handen ineen geslagen om burgers 

dicht bij huis te helpen om te gaan met de 

digitale overheid. Bibliotheek Katwijk is 

één van de vijftien kopgroep bibliotheken 

die in 2019 met deze nieuwe dienst- 

verlening is gestart.  

Bevlogen vrijwilligers van de bibliotheek 

en mensen van de Formulierenbrigade 

bemannen vijf dagdelen per week het 

informatiepunt in Bibliotheek Hoornes/

Rijnsoever.

WORKSHOPS EN CURSUSSEN
Het afgelopen jaar was er veel belang-

stelling voor de workshops en cursussen 

die wij in het digiTaalhuis aanbieden. 

Vooral ouderen gaven aan graag hun  

digitale vaardigheden naar een hoger 

niveau te willen tillen. Zo was er veel  

animo voor de cursussen: ‘het internet op 

voor beginners’ (Klik & Tik) en ‘beter leren 

omgaan met de digitale overheid’  

(Digisterker). Verder was de workshop: 

’Hoe om te gaan met je mobiele telefoon’ 

ook een hit en zaten deze workshops veelal 

vol.  

TAALHUIS
Naast alle digitale hulp en ondersteuning 

die wij bieden is er ook een grote groep 

mensen die wekelijks naar het digiTaalhuis 

komt om de Nederlandse taal beter onder 

de knie te krijgen. Zo’n 80 taalcoaches en 35 

vrijwilligers zetten zich in om de mensen 

te ondersteunen in het leren van de taal. 

Iedere week kunnen bezoekers van het 

Taalhuis aanschuiven bij het nieuwscafé, 

de leeskring, het taalcafé of de schrijftafel. 

Daarnaast wordt er ook veel individuele 

begeleiding gegeven aan de taalleerders. 

Het Taalhuis trekt iedere week veel  

gemotiveerde deelnemers. Zonder al onze 

fantastische vrijwilligers die zich keer op 

keer inzetten zouden wij al deze mooie 

initiatieven binnen het digiTaalhuis niet 

kunnen doen. Wij zijn hen dan ook zeer 

dankbaar voor hun inzet.

ONTMOETING IN HET DIGITAALHUIS
We zien dat de ontmoetingsfunctie van 

Bibliotheek Katwijk ook steeds belangrijker 

wordt. Het digiTaalhuis is het afgelopen 

jaar daarom gestart met een vrouwen- 

avond. Tijdens deze avonden komen 

vrouwen in een veilige en bekende setting 

bij elkaar om een (taal)spel te spelen of 

gewoon van elkaars gezelschap en kook-

kunsten te genieten. De meeste vrouwen 

kennen elkaar al van hun regelmatige 

bezoeken aan het digiTaalhuis maar  

nemen geregeld nieuwe bezoekers mee  

die zo de sfeer en informele leersetting  

van het digiTaalhuis leren kennen. 

Gemiddeld bezoeken zo’n dertig tot  

veertig vrouwen deze avonden. 

DIGITAAL DIGITAAL 
HUISHUIS



BOEKSTARTCOACH
In 2019 zijn we, in samenwerking met het 

Centrum voor Jeugd en Gezin, gestart met 

het inzetten van een BoekStartcoach. Een 

medewerker van de bibliotheek is één keer 

per week aanwezig bij het inloopspreekuur 

van het consultatiebureau in het Kwadrant. 

Wij doen dit om ouders te informeren 

en enthousiasmeren over het voorlezen 

aan hun kinderen. Zo proberen wij het 

leesplezier en de taalontwikkeling van  

kinderen te stimuleren. Tijdens deze  

ochtenden wordt er voorgelezen aan de 

kinderen en krijgen ouders uitgelegd wat 

de voordelen zijn van voorlezen.  

We ontvangen leuke reacties van ouders 

die het consultatiebureau bezoeken. De 

verpleegkundigen van het Kwadrant zien 

het ook als een mooie aanvulling op het 

consultatiebezoek. Over het hele jaar zijn er 

zo’n 250 kinderen en/of ouders aangespro-

ken, voorgelezen of doorverwezen. 

 
DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
De Bibliotheek op school is in Katwijk een 

vaste waarde geworden in het basis- 

onderwijs. We werken met bijna 80% van 

alle basisscholen in de gemeente samen 

in dit programma, dat gericht is op het 

stimuleren van het leesplezier bij kinderen. 

Het doel van een Bibliotheek op school is 

onder meer het stimuleren van leesplezier. 

Het afgelopen jaar openden twee nieuwe 

scholen een Bibliotheek op school. Tijdens 

de Nationale Voorleesdagen in januari 

opende de Leidse Buitenschool haar  

nieuwe Bibliotheek op school en in oktober 

was het de beurt aan de Emmaschool. In 

totaal hebben 21 scholen in Katwijk nu een 

eigen Bibliotheek op school. 

JEUGDJEUGD De vijf leesconsulenten van de bibliotheek 

zorgen het hele jaar door voor een mooie 

en gevarieerde collectie op de scholen. 

Daarnaast organiseren zij diverse  

activiteiten op de scholen in het kader van 

leesbevordering. Ook zijn leesconsulenten 

betrokken bij veel leesactiviteiten op  

scholen. Zo voeren zij bijvoorbeeld  

leesgesprekjes voor zwakke lezers.  

Kinderen en leerkrachten ervaren deze 

werkwijze als zeer positief. In 2019 is het 

aantal uitleningen op de scholen gestegen 

naar 138.800. Met 4343 leerlingen betekent 

dit dat er gemiddeld 32 boeken per leerling 

wordt geleend bij de Bibliotheek op school. 

BEZOEK BASISSCHOLEN AAN  
MAKERSPLAETS
Om de Makersplaets ook bij het onderwijs

te introduceren werden dBos-scholen 

uitgenodigd voor een kennismakings- 

workshop: Programmeren met Lego 

Mindstorms of Lego WeDo. In de maanden 

maart en mei bezochten 13 groepen uit de 

midden- en bovenbouw (332 leerlingen) de 

Makersplaets. In september kwamen 8  

groepen (209 leerlingen) naar de Makers- 

plaets voor de workshop: Programmeren 

met Dash. 

VOORLEZEN 

Om het lezen en voorlezen te stimuleren 

zijn er door het jaar heen verschillende 

grote campagnes op zowel de scholen als 

in de bibliotheek. De Nationale Voorlees-

dagen en de Kinderboekenweek zijn de 

twee grootste campagnes die jaarlijks 

terugkeren. Om leerkrachten te inspireren 

verzorgen wij ieder jaar inspiratiesessies 

zodat zij op school een mooi programma 

kunnen neerzetten. De inspiratieavond 

voor de  Nationale Voorleesdagen was een 

groot succes. Zo’n 40 leerkrachten en  

pedagogische medewerkers bezochten 

deze avond. Ook voor de Kinder- 

boekenweek mochten wij 35 leerkrachten 

ontvangen die zich lieten inspireren  

over het thema: Reis mee. 

RABOBANK WENSENFONDS
Sinds de opening van de Makersplaets 

lopen alle activiteiten als een trein. Al snel 

was duidelijk dat er een grote vraag is 

naar activiteiten. Om bij te blijven bij alle 

ontwikkelingen op het gebied van 21ste 

eeuwse vaardigheden is innoveren zeer 

belangrijk. Dit kunnen wij als bibliotheek 

alleen doen met bijdragen van derden.  

Wij zijn dan ook enorm blij en trots dat 

onze wens bij het Rabobank Wensenfonds 

dit jaar werd goedgekeurd en wij een 

cheque van €3.500 euro ontvingen.  

Met dit geld kunnen wij nieuwe  

materialen aanschaffen voor de 

Makersplaets.

In de vier bibliotheekvestigingen werken 

we het hele jaar aan het verder verbeteren 

van dienstverlening. 

Geïnspireerd door de training ‘Profileren 

in de frontoffice’ zijn de medewerkers zich 

extra bewust van het feit dat ze voor de 

klant het verschil kunnen maken. In de vele 

klantcontacten promoten en verkopen zij 

op enthousiaste manier de bibliotheek  

met al haar producten, diensten en  

activiteiten. Ondanks de krappe ruimte 

en de niet-toereikende faciliteiten is er 

duidelijk een toenemend gebruik van de 

werkplekken in de bibliotheek waar  

OVERIGEOVERIGE

FRONTOFFICEFRONTOFFICE
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te nemen. Kort voor de opening van het 

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 

hebben alle frontoffice-medewerkers een 

training gevolgd over de websites van de 

aangesloten instanties. Deze training biedt 

de medewerkers voldoende handvatten om 

goed te kunnen doorverwijzen. 

 
BEZOEKERSAANTALLEN:  
Het aantal mensen dat het afgelopen jaar 

één van de vestigingen van Bibliotheek 

Katwijk heeft bezocht komt uit op ruim 

245.000.  

Bibliotheekvestiging Aantal  

 bezoekers

Hoofdbibliotheek 97.000

Hoornes/Rijnsoever 60.500

Rijnsburg 58.900

Valkenburg 30.600

UITLENINGEN:  
De cijfers van 2019 laten zien dat er een 

kleine daling is in de uitleningen ten 

opzichte van 2018. Desondanks hebben we 

over het hele jaar ruim 419.000 uitleningen 

geregistreerd.   

UITLENINGEN BIBLIOTHEEK  
OP SCHOOL:  
In het aantal uitleningen op de Bibliotheek 

op school zien we een kleine stijging. Het 

afgelopen jaar zijn er 138.780 uitleningen 

geregistreerd. 

E-BOOKS:  
De stijgende lijn in het aantal uitleningen 

van e-books werd ook in 2019 doorgezet.  

De groei is wel iets minder sterk dan de  

afgelopen jaren, maar het aantal nieuwe 

accounts en uitleningen blijft wel stijgen. 

Over het hele jaar zijn er 22.870 boeken via 

het e-book platform uitgeleend. 

NIEUWSBRIEF: 

Maandelijks ontvangen ruim 5400 leden van 

de bibliotheek de digitale nieuwsbrief. Hier-

in attenderen wij onze leden voornamelijk 

op alle aankomende activiteiten van die 

maand. Met een gemiddelde openrate van 

45% kunnen wij wel concluderen dat de 

nieuwsbrief goed wordt gelezen.  

SOCIAL MEDIA: 
Het afgelopen jaar hebben wij op sociale 

media ook zeker niet stilgezeten. Steeds 

meer mensen weten ons daar te vinden.  

Wij gebruiken Twitter, Facebook en  

Instagram om leuke berichten over alle  

activiteiten van de bibliotheek te plaatsen. 

Wij merken dat dit positief wordt 

ontvangen. Het aantal volgers op onze

platformen blijft ook stijgen. Op twitter

 

 

lezen zo’n 1650 mensen onze tweets, op 

Facebook zien zo’n 1190 mensen onze 

berichten en 500 volgers op Instagram  

kunnen onze foto’s en berichten bekijken.  

WEBSITE BEZOEK: 
De website trok in 2019 ruim 91.000 

bezoekers. Dat is een stijging van ruim 8% 

ten opzichte van een jaar eerder. We zien 

dat steeds meer mensen de weg naar onze 

website weten te vinden. 

LEDEN: 
Het aantal leden van Bibliotheek Katwijk 

stond aan het einde van het jaar op 17. 440. 

Dat betekent dat er een lichte daling is te 

zien in het aantal leden van de bibliotheek. 

Overigens is dit een trend die landelijk 

zichtbaar is. 

LEDEN, LEDEN, 
BEZOEKERS BEZOEKERS 
EN GEBRUIKEN GEBRUIK
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