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2021 in cijfers

De Bibliotheek is de ontmoetingsplek waar  
iedere inwoner welkom is om te lezen, werken  
en studeren, maar ook om deel te nemen aan 
activiteiten, trainingen en cursussen. Door de  
sluiting van onze vestigingen tot mei 2021 hebben  
wij helaas onze dienstverlening moeten afschalen en  
aanpassen. Met behulp van de afhaalbieb, brengbieb en alle online  
lees- en luistermogelijkheden zorgden we er toch voor om in verbinding 
te blijven met inwoners van Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden.

Goede basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en het werken met de computer 
zijn belangrijk om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Met behulp van 
activiteiten, trainingen en cursussen zetten wij ons in om deze basisvaardigheden 
verder te verbeteren. Ondanks de coronamaatregelen het afgelopen jaar, hebben 
wij ons ingezet om zoveel mogelijk activiteiten in gepaste vorm te laten doorgaan. 
In juni is het eerste Informatiepunt Digitale Overheid in IJsselstein geopend.  
De Bibliotheek heeft daarnaast een essentiële rol gespeeld bij de ondersteuning 
van vaccinatieafspraken en het verkrijgen van het coronatoegangsbewijs. 

Ruim 4.599 keer is er gebruik 
gemaakt van de wekelijkse 
Taalinloop, waar bezoekers 
oefenen met lezen, schrijven, 
spreken en luisteren.

De bibliotheek heeft maar liefst 121 vrijwilligers 
die wekelijks volwassenen begeleiden bij het 
verbeteren van taal-en digitale vaardigheden. 
Dat gebeurt zowel online als offline.

In 2021 hebben 686 mensen 
deelgenomen aan een cursus 
Klik & Tik, Veilig Online en 
DigiSterker.

Er zijn ruim 92 digi-inlopen 
geweest.

In totaal is er 1.171 keer een 
bezoek gebracht aan de (online) 
Praattafel, waarbij wordt  
geoefend met spreekvaardig-
heid in dagelijkse situaties.

Meer dan 204 vrijwilligers uit de regio hebben 
gebruik gemaakt van trainingen, workshops en 
intervisiemomenten. 78 professionals ontvingen 
ondersteuning en training.

Zelfredzaamheid 
  en participatie

Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk ons digitale jaarverslag op www.bibliotheeklekijssel.nl/jaarverslag2021. 

Leden per 
gemeente

Houten

IJsselstein

Vijfheerenlanden

10.946

6.546

9.110

Ontmoeting 
  en verbinding

2020

2021

van de jeugd tot 18 jaar 
in de regio is lid 

28.727

26.602

Leden in de regio van de inwoners
in de regio is lid 

19% 53,6% 44 664

deelnemersactiviteiten

VoorleesExpress Nationale Voorleesdagen
Met de VoorleesExpress 
worden laagtaalvaardige 
ouders gestimuleerd om 
de taalontwikkeling van 
kinderen te stimuleren.

Met de Nationale Voorleesdagen  
deden dit jaar maar liefst 406 kinderen 
mee. Ouders en pedagogisch medewer-
kers waardeerden ons programma met 
een 8,4.

gezinnen

61
kinderen

94
kinderen

406
vrijwilligers

72 Met het project Zomerlezen met Bip zijn 
totaal 1.415 kinderen bereikt. 380 kinderen in 
de Voorschoolse Educatie, 435 kinderen uit 
het basisonderwijs en 600 kinderen tijdens 
een activiteit in onze vestigingen.
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Lek & IJssel

2020

2021 548.357 

599.866

21.630 

5.895

57.618 

35.855

3.790 

2.437

Luister-
boekenBoeken E-books

Actieve 
e-bookleden

Aantal uitleningen

51.600

4.500

32.000

4.000

Luisterboeken

Boeken E-books

Dvd’s

Collectie

Educatie jeugd 
   en onderwijs
De bibliotheek zet zich in om de 
taalvaardigheid van kinderen van 0 tot 12 jaar 
te vergroten en het leesplezier te bevorderen. 
Programma’s als BoekStart Voorleespret, 
VoorleesExpress, Taal & Tablet dragen hier 
aan bij en zijn zelfs landelijk omarmd en 
uitgerold. Het afgelopen jaar vroeg echter ook 
om de nodige flexibiliteit en zijn een aantal 
programma’s online uitgevoerd. De Digitale 
Voorleestas en digitale (voor)leestips zijn een 
greep uit de alternatieve oplossingen voor 
activiteiten die door coronamaatregelen 
fysiek niet door konden gaan. 

Kinderopvang en  
primair onderwijs

BoekStart Voorleespret:

Met BoekStart worden ouders van 
kinderen van 0 tot 4 jaar aangemoedigd 
om hun kinderen voor te lezen en kennis 
te maken met boekjes.

BoekStart

Nieuwe BoekStart leden in 2021:
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