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‘IEDEREEN
PASTE ZICH
ALS EEN
KAMELEON
AAN’

“

“Terugkijken op 2020 voelt dubbel. Natuurlijk hadden we een dip door
de coronamaatregelen, maar wat verreweg overheerst is de hartver-

NIEUWE
IDEEËN
BLEVEN
STROMEN

warmende inzet van alle medewerkers. Direct vanaf de eerste lockdown richtten we ons op wat we nog wél konden doen. De ene ging
online filmpjes maken, een ander stortte zich op het bezorgen van
boeken. En ondanks dat ook Bibliotheek Oostland te maken kreeg met
zieken en andere afwezigen, had dat nauwelijks effect op ons functioneren. Men viel voor elkaar in en de nieuwe ideeën bleven stromen.
Het voelde voor mij als een geoliede machine en dat bleef niet onop-

“

gemerkt bij het publiek, getuige de vele positieve reacties. Het maakt
me trots.

Petra Togni
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Soms onderschatten we misschien hoe
lastig deze situatie is voor sommige
mensen. Zij zitten met vragen als: ‘Hoe
ziet mijn toekomst eruit? Blijven we
deels thuiswerken en hoe doe ik dat
dan?’ Er is echt iets aan de hand in de
wereld en ondanks dat houden we het
hoofd boven water. We hebben ons als
Bibliotheek Oostland bewezen en daar
gaan we in 2021 vol enthousiasme mee
door. Het was zeker niet altijd makkelijk, maar iedereen paste zich als een
kameleon aan de steeds veranderende
regels aan. Wat we niet konden in 2020,
was echt een vorm van overmacht. En
weet u wat zo mooi is: iedereen bij ons
realiseert zich hoe belangrijk we zijn
voor het publiek.

Recht vooruit dus, ook dit jaar weer. De
digitale dienstverlening die we in 2020
noodgedwongen inzetten, willen we
verder doorvoeren, ook als we weer volledig open zijn. Verder werken we eraan

om het maatschappelijke rendement
(wat levert het ons publiek uiteindelijk
op) verder uit te werken. En we storten
ons vol op de zichtbaarheid van Bibliotheek
Oostland, zodat iedereen ons weet te
vinden. Ook in de prettige samenwerking met onze partners.
Mijn dank gaat uit naar alle mensen
die hoe dan ook in 2020 een positieve
rol hebben gespeeld bij Bibliotheek
Oostland. Ik bedank ook de GGD voor
hun hulp rondom de coronacrisis en de
gemeente voor hun financiële steun.
Ik hoop oprecht dat we met Bibliotheek
Oostland zo snel mogelijk volledig opengaan en dat we het publiek weer met
open armen mogen verwelkomen. Daar
kijken we met z’n allen naar uit.”

Petra Togni

Directeur Bibliotheek Oostland

“
“

WE HOUDEN HET HOOFD
BOVEN WATER
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Carla Holland

Niet alleen de vaste medewerkers, er
meldden zich spontaan mensen aan
om mee te helpen. Ook Carla bezorgde
boeken: “Hartstikke leuk om te doen.
Op weg naar huis mensen blij maken
met een boek. De niet-kwetsbare
mensen konden en kunnen hun boeken
coronaproof afhalen en terugbrengen.”

Manager frontoffice Bibliotheek Oostland

‘GEBAKJES EN
BEDANKBRIEFJES
VOOR HOE WE
HANDELDEN’
Natuurlijk leek het coronavirus een spelbreker voor Bibliotheek Oostland.
Leek, want in no time tuigde het team een alternatieve mogelijkheid
op om toch boeken te kunnen blijven uitlenen. “Vanaf dag één van de
eerste lockdown in maart hielden we de dienstverlening zo veel mogelijk in de lucht. Voor het publiek én onze huurders.”
Manager frontoffice Carla Holland van
Bibliotheek Oostland herinnert het zich
nog als de dag van gisteren. “Op 16
maart hoorden we dat we dicht moesten, ’s avonds wisselden we in onze appgroep onze strategie uit en de volgende
dag lanceerden we een spreekuur waar
het publiek vragen kon stellen, boeken
kon bestellen enzovoort. Het lenen van

boeken ging in feite ‘gewoon’ door en
dat leverde ons veel leuke reacties op.
We kregen zelfs gebakjes en bedankbriefjes voor de manier waarop we
doorgingen. Om het besmettingsrisico
zo klein mogelijk te houden, verbleven
de ingeleverde boeken 72 uur ‘in quarantaine’ voordat ze naar een volgende
lener gingen.” Uit onderzoek bleek wat

Enorme blijdschap

mensen het meest misten tijdens de
sluiting van de bibliotheek: 1. het zelf
snuffelen tussen de boeken, 2. het verblijf om er te zitten/studeren/werken, 3.
de activiteiten in de breedste zin en 4.
de medewerkers.

Pijlen en stickers

Bibliotheek Oostland kreeg in 2020, vanaf maart, ook te maken met routing, die
de looprichtingen van het publiek bepaalt. Een totaal nieuwe discipline waar
Oostland zijn weg in moest vinden. Met
succes. “Op de vloer plakten we pijlen en
stickers”, vertelt Carla. “Natuurlijk stond
er overal desinfectiegel en schermden
we medewerkers af met plexiglas. En
om de hoeveelheid bezoekers van de
bibliotheek te beperken, deelden we
dvd-hoesjes uit met instructies. Wanneer de dvd-hoesjes op waren, mocht er
pas weer iemand naar binnen wanneer
er iemand weg ging.”

“

GELUKKIG
BLEEF
IEDEREEN
POSITIEF

“

Kwetsbare mensen

Carla Holland
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Wat Bibliotheek Oostland al langer deed,
maar nu tijdens de coronatijd extra aandacht kreeg, is het bezorgen van boeken
aan kwetsbare mensen. Die groep is
door corona gegroeid. En dus togen de
medewerkers met enige regelmaat op
de fiets om boeken langs te brengen.

In 2020 gebeurde meer in Bibliotheek
Oostland. Uiteraard. Carla benadrukt
allereerst haar enorme blijdschap over
het team. Over hoe zij zich steeds continu aanpasten aan een nieuwe situatie,
zonder een onvertogen woord. Carla:
“Het proces van afhalen en terugbrengen van boeken is veel intensiever dan
wanneer mensen in de bibliotheek zelf
boeken komen lenen. Iemand maakt
een reservering, vervolgens moet het
boek uit de bibliotheek worden gehaald,
gescand en op de pas van de lener gezet,
op alfabet klaargelegd en tot slot bellen
we de lener om een ophaalafspraak te
maken. Maar nogmaals, iedereen bleef
positief.”

Duurzamer

Voor de medewerkers waren er leuke
trainingen in 2020 en boden we extra

“
“

MENSEN MISTEN
HET SNUFFELEN
TUSSEN DE BOEKEN
ondersteuning bij een reclamecampagne om digitaal lezen te bevorderen.
Verder zijn we overgegaan op volledig
cashloos betalen, bijvoorbeeld in de
automaat of met het pasje. En mensen
kunnen lenen met de digitale bibliotheekkaart op de telefoon. Wat vorig
jaar is ingezet, krijgt dit jaar een vervolg:
de bedrijfsvoering van de bibliotheek
duurzamer maken. Carla zegt hierover:
“Er is een manager bedrijfsvoering

aangesteld en er zijn enkele maatregelen genomen om sommige vestigingen
duurzamer te maken, zoals het vervangen van gewone lampen door ledverlichting. Door de coronasluiting konden
we dat versneld oppakken. Verder lieten
we extra controles uitvoeren op ons
ventilatie- en verwarmingssysteem.
Ook namen we onze energiecontracten
onder de loep.”

Esther de Wit

Hoofd Vakteam Volwassenen

‘60% VAN ONZE
ACTIVITEITEN GING
‘GEWOON’ DOOR’
In maart 2020 dreef er een donkere coronawolk boven het Vakteam
Volwassenen. Veel geplande activiteiten hingen plots aan een zijden
draadje, maar het team maakte er vrijwel direct weer een stevig touw
van. Uiteindelijk ging 60% van de geplande activiteiten ‘gewoon’
door. Hoofd Esther de Wit vertelt over een bewogen jaar.
“We startten het jaar goed met de Week
van de Poëzie, enthousiast als altijd. En
ja, toen kwam in maart de eerste lockdown. En daar was ie: onze grote flexibiliteit. Door het jaar heen zaten we, het

team en de vrijwilligers, er om en om
best wel eens doorheen, maar dat had
nauwelijks invloed op ons functioneren.
Als collega’s verzonnen we een digitale
lunch met elkaar, waarbij we spraken

over het werk, maar ook veel plezier
hadden wanneer bijvoorbeeld de kat van
een collega over het toetsenbord liep.”
lees verder pagina 6 >
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“
“

ONZE ACTIVITEITENLIJST VAN
2020 IS NOG BEST GROOT
waren alle voorstellingen niet alleen
uitverkocht, maar heel intiem.

Programmering/activiteiten
Lansingerland

Esther de Wit (m)

Vrijheidscollege

“

WE
VERTROUWEN
OP ONZE
FLEXIBILITEIT

“
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“Qua werk bleven we, ondanks de beperkingen goed en plezierig aan de slag.
Wat digitaal mogelijk was, ging zo veel
mogelijk door. Natuurlijk moesten we
soms piekeren over de uitvoering, maar
onze activiteitenlijst van 2020 is toch
best groot. Tussen de twee lockdowns in
hadden we het geslaagde Vrijheidscollege van journalist en programmamaker
Sinan Can. Deels fysiek en deels digitaal
organiseerden we Kunst in de Bieb en
openden we coronaproof feestelijk het
Informatie Digitale Overheid (IDO).”

Digitale wandeling

“Dat herinnert mij eraan dat ons team
230 vrijwilligers heeft gebeld om te
informeren naar hun welzijn, waarbij
werd begonnen bij iedereen boven de
75. Daarop kregen we tal van hartverwarmende reacties. Lastig waren de
taallessen via Zoom; op afstand, via een
schermpje, is toch anders. En samen met
SBJ Samen Sterk waren we nauw betrokken bij de Week van de Mantelzorg
en informeerden inwoners hoe zij beter
met hun geld om kunnen gaan. Op 8
maart hielden we een kleine modeshow
tijdens de Vrouwendag in het Taalhuis.
Inmiddels hebben we trouwens ook
lijsten met digitale activiteiten op de
website staan, voor de thuisblijver. Denk
aan een digitale wandeling maken, Nederlands leren, een museum bezoeken
en verschillende kinderactiviteiten.”

HIP 10 jaar

“In 2020 gaven we vijf trainingen (uiteraard coronaproof) aan vrijwilligers van
het Taalhuis. Het leverde 58 deelnames
op. Bij de taalvragers noteerden we 115
nieuwe aanmeldingen. Wat trouwens
een hot item werd, was de vertaling van
de coronaregels voor een deel van onze
doelgroep. Bijvoorbeeld in het Arabisch,
Farsi, Koerdisch en Tigrinya. SeniorWeb
organiseerde als seizoensafsluiting voor
de eigen vrijwilligers een digitale borrel
en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) opende zijn deuren. En het
Historisch Informatie Punt (HIP) vierde
in 2020 haar 10-jarig jubileum met de
uitgave van een leuk boekje, dat door de
burgemeester in ontvangst is genomen.
Een mooi hoogtepunt voor de bibliotheek en de vrijwilligers.”

Theater ‘t Web

In Bleiswijk bevindt zich Theater ’t Web,
in het pand van Bibliotheek Oostland,
waarmee het theater de communicatie
en veel activiteiten deelt. Het theater
werkt tevens samen met CulturA & Zo
en de gemeente Lansingerland. Ondanks de coronabeperkingen vond er in
2020 een aantal succesvolle activiteiten
plaats die gelukkig wel konden doorgaan in ’t Web, zoals de Dichtersavond,
een Abba-avond (met een tribute-band),
films, kindervoorstellingen en cabaretavonden. Doordat na de zomer het aantal
bezoekers beperkt moest blijven tot 26,

In samenwerking met Theater ’t Web in
Bleiswijk was er de Poëzieweek (deels
binnen), een literaire lunch en Kunst in
de Bieb, waarvan de laatste les noodgedwongen digitaal plaatsvond. In Berkel
en Rodenrijs organiseerde het Vakteam
Volwassenen Poëzie ontmoet Muziek,
een aantal vertelavonden en de Boekenweek, met een schrijversmarkt voor
lokale bedrijven en een workshop voor
lokale schrijvers. Om de eenzaamheid
te bestrijden in Langsingerland werd de
werkgroep Samen aan Zet in het leven
geroepen, een initiatief waar ook Welzijn, Jeugd- en Jongerenwerk, Humanitas en de gemeente in meewerkten. En
dan was en is er nog de helpdesk Samen
Lansingerland, één loket waar iedereen
zijn/haar vragen en/of problemen kwijt
kan rondom de coronacrisis.

Taalhuis Oostland

Sinds de opening zes jaar geleden
maakt Taalhuis Oostland een forse groei
door. En dat is landelijk niet onopgemerkt gebleven, want het taalhuis is
inmiddels opgenomen in het landelijke
actieplan ‘Tel mee met Taal 2020-2024’.
Taalhuis Oostland, met vestigingen in
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland,
staat voor een effectieve aanpak van
laaggeletterdheid. Het taalhuis werkt
samen met VluchtelingenWerk Zuidwest
Nederland, Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) en
ROC Mondriaan. Omdat ook de digitale
vaardigheid aan bod komt, spreken we
vaak van een digi-taalhuis. Het doel van
dat digi-taalhuis is sociale redzaamheid
en maatschappelijke participatie, met
als middel taal- en computervaardigheid.

Migratieachtergrond

Het taalhuis richt zich vooral op mensen
met een migratieachtergrond, die de
kans krijgen kennis te maken met de

Nederlandse cultuur, nieuwe contacten op te doen en hun sociale netwerk
uit te breiden. Leidend daarbij is de
zogenaamde PiëzoMethodiek, waarbij
deelnemers vijf fases kunnen doorlopen: activering, educatie, vrijwilligerswerk, opleiding en betaald werk. Tijdens
het eerste gesprek haalt het taalhuis
boven water welk leertraject het beste
bij iemand past. Denk aan een-op-een
begeleiding, een gespreksgroep of een
leeskring. Het Taalhuis Oostland werkt
met 180 vrijwilligers die allemaal een
basistraining kregen van de Stichting
Lezen & Schrijven. Ze werken voor pakweg 400 deelnemers van meer dan 50
verschillende nationaliteiten.

Korte lijnen

De gemeenschapszin van de inwoners
van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland is groot, zo blijkt in de praktijk. De
mensen doen graag iets voor een ander
en er zijn korte lijnen tussen organisaties en bedrijven waardoor projecten
snel van de grond komen. Denk aan het
Taalhuis op recept, waarbij huisartsen
patiënten zo nodig doorverwijzen naar
het taalhuis. Verder wordt gewerkt aan
een stage- en banenmarkt, in samenwerking met VluchtelingenWerk.

Lansingerland

Via het Taalhuis waren er in Lansingerland, eerst fysiek en later digitaal,
bijeenkomsten voor mensen uit Eritrea,
de zogenoemde Gezana Groep. Gezana
is het Eritrese woord voor huis. Daar
kregen de deelnemers onder meer
uitleg over de corona-persconferenties
en verder alles wat met het virus te
maken had, het onderwijssysteem en
gezondheid. Via een WhatsApp-groep
ontvingen zij een samenvatting van de
persconferenties. Het was de bedoeling
de bijeenkomsten te vervangen door een
wandelgroep, maar dat kon niet door
de coronamaatregelen. Voor de gehele
doelgroep van het Taalhuis organiseerde
Lansingerland een wandeling langs de
lees verder pagina 8 >
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Rotte, het project Fietsen voor je eten en
een picknick. En er waren mooie stappen
in het project Taal naar werk, waardoor
deelnemers werden toegeleid naar (vrijwilligers)werk.

Certificering

Via het actieprogramma ‘Tel mee met
Taal 2020-2024’ van de ministeries
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) krijgt Taalhuis
Oostland te maken met certificering.
Momenteel werkt Taalhuis Oostland aan
de voorwaarden voor certificering, en
dan met name het op papier zetten van
alle werkwijzen.

Samenwerkingen

Bibliotheek Oostland werkt onder meer
samen met SBJ SamenSterk, dat zich dagelijks voor jong en oud hard maakt voor
een sterkere samenleving in PijnackerNootdorp en Lansingerland. Ook in 2020

was SBJ SamenSterk de verbindende
partij bij drie thema’s: het voorkomen
van schulden, een gezonde leefstijl en
mantelzorg. De ‘Week van het Geld’ in
maart viel in de eerste lockdown. “We
hebben toen alles direct omgezet naar
het geven van online-informatie, met
tips over het voorkomen van schulden”,
zegt kwartiermaker Jacqueline van Veen
van SBJ SamenSterk.

Tijd voor verbinding

Het project Sociaal Vitaal combineert
welzijn en zorg voor ouderen. Het project gaat, zodra het weer kan, van start
met een fit-test. “Dit project bestrijdt
bovendien de eenzaamheid, omdat ouderen weer contacten opdoen”, vertelt
Jacqueline. Voor de jeugd van groep 7
en 8 was SBJ SamenSterk initiatiefnemer van het project ‘Gezonde Leefstijl
Ontwikkeling & Weerbaarheid’ (GLOW),
wat ook start in 2021. Jacqueline:
“Kinderen krijgen in GLOW zeven lessen
over voeding, mentale weerbaarheid en
beweging.”

Andere activiteiten

De ‘Week van de Mantelzorg’ in november verliep noodgedwongen anders dan
anders, maar zeker niet minder. Fysieke
activiteiten bleven uiteraard uit. “Uiteindelijk leidde dat tot het uitdelen van high
teas voor mantelzorgers”, blikt Jacqueline terug. “Twee stuks, zodat ze iemand
anders konden uitnodigen om mee te
doen, iemand anders dan voor wie ze
zorgen. Zo kwam het thema ‘mantelzorg’
nog breder onder de aandacht.”

Onmisbare vrijwilligers

Voor de toekomst houdt het Vakteam
Volwassenen vast aan de plannen, alsof
er niets aan de hand is. Esther: “We zien
wel wat er wel en niet kan en leunen
vol vertrouwen op onze flexibiliteit.
Inmiddels verdiepen we ons meer in
alle digitale mogelijkheden, omdat we
daarmee, ook na de coronatijd, wellicht
kunnen doorgaan.”

Rian Hoofs

Vakteam Jeugd en Jongeren

“

WE GAAN
OOK DOOR
MET ZOOMMEETINGEN

“
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‘MET CREATIVITEIT
EN FLEXIBILITEIT
BLEVEN WE
OVEREIND’
Een jaar van uitersten, zo omschrijft Rian Hoofs van het Vakteam
Jeugd en Jongeren 2020. Gelukkig kon de leesbevordering, soms in
aangepaste vorm doorgaan. “Maar dat vergde wel enige creativiteit
en flexibiliteit van het team. En dat is goed gelukt.”
“In januari startte het Vakteam Jeugd
en Jongeren met activiteiten voor de
voorleesdagen voor 0- tot 6-jarigen. We
begonnen 2020 als ieder jaar… en toen
kwam de eerste, intelligente lockdown
in maart. Scholen en kinderopvang
sloten hun deuren en plots moesten we
nieuwe wegen bedenken om de jeugd
aan het lezen te krijgen en te houden.”

Meer maatwerk

“Als Bibliotheek Oostland handelden
we snel en zochten direct naar wat nog
wél kon. Er moest méér naar maatwerk
worden gezocht. Zonder paniek hoor,
we schakelden snel met nieuwe ideeën,
zoals het langsbrengen van materialen
die we voor de deur van de scholen en
kinderopvang zetten, omdat we niet

naar binnen mochten. In mei kwamen
de versoepelingen, in oktober ging
alles weer op slot. Onrustig, maar het
bracht ons niet van de kaart, we bleven
overeind.”

Instructiefilmpjes

“Natuurlijk mistten we als team het
contact met de scholen en vooral de
kinderen, en ook het sparren met collega’s. Een videogesprek is nu eenmaal
anders dan elkaar fysiek spreken. Al
snel na de eerste lockdown besloten
we instructiefilmpjes te gaan maken,
waarin we online het verhaal vertelden
wat we anders in de klas zouden doen.
Zo hielden en houden we contact met
onze doelgroep.”

“
“

WE ZOCHTEN
NAAR WAT
WÉL KON

Kinderboekenweek

“Net na de zomer, op het moment dat de
versoepelingen van de eerste lockdown
volop gaande waren, verliep de Kinderboekenweek redelijk normaal en mochten we weer even de scholen in. Fysieke
bijeenkomsten, zoals de speelochtenden
werden via Zoom vervangen door Muziek op Schoot van Félice van der Sande
(Félice is Juf) uit Delft waarin muziek
en lezen samengaan. Kinderdagverblijven die eerder sceptisch waren over de
digitale media voor peuters vonden deze
Zoom-meetingen geweldig en daarom
gaan we daar zeker mee verder.”

Positieve reacties

“In 2020 kregen leerkrachten online, in
samenwerking met de Cultuurtrein, de
cursus ‘Open Boek’, waarin zij werden
opgeleid tot leescoördinator binnen hun
school. Dat is goed bevallen. Met boekhandel Van Atten in Berkel en Rodenrijs
gingen we een samenwerking aan waarbij onze doelgroep, zowel kinderen als
volwassenen, via hen onze boeken kon
lenen. Daar kregen we veel positieve reacties op. Met Team4Talent, waarvan de
bibliotheek op cultuurgebied werkgever

Rian Hoofs

is, ontwikkelden we ook een alternatieve
manier van werken, bijvoorbeeld door
tasjes met materialen naar de scholen te
brengen en activiteiten via de website
aan te bieden.”

Tevreden

“Uiteindelijk hebben we het afgelopen
jaar, door een noodgedwongen andere
manier van werken, denk ik meer mensen bereikt, maar misschien wel wat
oppervlakkiger. We blijven zoeken naar
creatieve oplossingen. Natuurlijk willen
we weer fysiek de klassen in, daar breng
je het enthousiasme voor lezen het
beste over. Hoewel het afgelopen jaar
veel van ons team vroeg en we moesten
dealen met zieke leerkrachten en zieke
collega’s, kijk ik met tevredenheid terug
op onze creativiteit en inzet. We hebben
er een hoop van geleerd.”
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2020:
Bibliotheek
Oostland in
vogelvlucht

In de bibliotheekwet zijn de
kernfuncties van de openbare
bibliotheek omschreven.
Een voor iedereen toegankelijke
openbare bibliotheekvoorziening omvat daarom in ieder
geval de volgende kernfuncties:
• Ter beschikking stellen van 		
kennis en informatie.
• Bieden van mogelijkheden tot 		
ontwikkeling en educatie.
• Bevorderen van lezen en laten 		
kennismaken met literatuur.
• Organiseren van ontmoetingen
en debat.
• Laten kennismaken met kunst 		
en cultuur.
Vanuit deze kernfuncties is Bibliotheek
Oostland bezig zich op eigen kracht
steeds verder te ontwikkelen met –
vanuit de vakteams – de nadruk op
ontwikkeling en educatie.
Met gemeenten, klanten en netwerkpartners samen werkt de bibliotheek
zo aan een organisatie die in staat is
ondersteuning te bieden aan:
• De meer kwetsbaren binnen
de samenleving
• De jeugd van 0 tot en met
18 jaar
• De ontplooiing en zelfredzaamheid
van een groot publiek.
Lezen, taal en mediavaardigheid blijven
daarbij belangrijke pijlers.
Noot
Als gevolg van Covid-19 gedurende 2020
wijken de gegevens in bijgaand overzicht
uiteraard af van de gebruikelijke, reguliere gegevens.
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Bibliotheek Oostland

Nieuwstraat 25
2651 CG Berkel en Rodenrijs

Buurt & Zo

Julianalaan 47
2641 HB Pijnacker

Ontmoet!

Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek

‘t Web

Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk

CulturA & Zo

Dorpsstraat 7
2631 CR Nootdorp

Driesprong Jeugdpunt
Stampioendreef 5
2661 SR Bergschenhoek

Triangel, Jeugdpunt
Florijnstraat 7
2645 HH Delfgauw
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