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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Het laatste jaar dat Bibliotheek Velsen onder de 

vleugels van de gemeente Velsen heeft geopereerd. Dat maakt ook dat dit verslag voor 

de laatste keer op de oude wijze is vormgegeven. Het orgaan dat altijd verantwoording 

aflegde over dit verslag, de bestuurscommissie, bestaat echter niet meer. Zij is 

vervangen door een Raad van Toezicht. De raad is in november 2012 benoemd door het 

college van B&W, kort daarna is de zelfstandige stichting Bibliotheek Velsen opgericht.  

 

Dit verslag gaat op hoofdlijnen in op de ontwikkelingen die zich in 2012 binnen de 

bibliotheek hebben afgespeeld. De verzelfstandiging is daarbinnen uiteraard een 

belangrijk onderdeel, maar ook andere zaken komen aan bod. Veel leesplezier gewenst. 

 

Jan Schröer      Martijn Mewe 

Voorzitter Raad van Toezicht   Directeur/bestuurder 
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Van gemeente naar stichting 

Op 22 december hebben de gemeente Velsen en stichting Bibliotheek Velsen de 

verzelfstandigingsovereenkomst getekend. Met deze daad was de afsplitsing van de 

bibliotheek een feit. Een belangrijke mijlpaal in de 102-jarige geschiedenis van de 

bibliotheek. Als zelfstandige stichting heeft de organisatie meer slagkracht om de 

komende jaren haar vleugels uit te slaan. En dat zal hard nodig zijn, want de 

maatschappelijke en economische omstandigheden nopen tot creatief leiderschap. 

 

Voordat de overeenkomst getekend kon worden is er zo’n driekwart jaar aan hard 

werken vooraf gegaan. In maart heeft de gemeenteraad van Velsen een principebesluit 

genomen over de verzelfstandiging. Hierdoor kon het ontvlechtingsproces in gang gezet 

worden. Onder de deskundige leiding van extern adviseur Kees van Tilburg hebben 

gemeente en bibliotheek onder vaak hoge druk de verschillende noodzakelijke stappen in 

het proces gezet. Net als bij een scheiding van twee huwelijkspartners moest er een 

heleboel geregeld en geformaliseerd worden: op het gebied van huisvesting, financiën, 

personeelszaken (oa. pensioenen), juridische zaken, verzekeringen en ga zo maar door. 

Vooral in het laatste kwartaal van het jaar heeft dit veel tijd en inzet gevergd. Maar 

dankzij de bereidwillige inzet van alle betrokkenen (de project- en stuurgroep, afdeling 

HR, de OR, personeel van de bibliotheek, de bestuurscommissie, college en raad) is het 

voor het einde van het jaar gelukt. 

 

Business Plan 

Het formaliseren van afspraken is gebeurd in een aantal documenten. Voor de bibliotheek 

zelf was het aanleveren van een business plan het belangrijkste document in het 

bovengenoemde proces. Alleen met een heldere visie op de toekomst is het mogelijk om 

als zelfstandige organisatie verder te gaan. Bovendien wil de gemeente het vertrouwen 

hebben dat zij de bibliotheek los kan laten. Gelukkig werd het Business Plan 2013-2016 

Kiezen voor Kansen door de gemeenteraad in een raadscarrousel op 20 september goed 

ontvangen. Daarmee was weer een stap gezet in het proces van verzelfstandiging. 

 

Missie 

Belangrijke pijlers voor de komende jaren zijn het uitbouwen van het cultureel en 

maatschappelijk ondernemerschap plus het aangaan en versterken van 

samenwerkingsrelaties. De missie van Bibliotheek Velsen is in het plan als volgt 

omschreven: 

 

Bibliotheek Velsen is dé culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek van Velsen. De 

fysieke bibliotheek is een vrijhaven voor cultuur en biedt ruimte aan kennisverrijking, 

ontplooiing èn ontspanning. De bibliotheek is als netwerkorganisatie een knooppunt van 

verhalen: in woord, beeld en geluid. 

 

De ambitie is om de maatschappelijke en de culturele ontmoetingsfunctie van de 

bibliotheek verder uit te bouwen. Het doel op langere termijn (2020-2025) is om in 

Velsen een Kennis & Cultuur Centrum te vestigen, waarbinnen de bibliotheek een 

centrale positie bekleedt. Dit centrum fungeert als een ‘Warenhuis van de Geest’ en biedt 

onderdak aan de meest uiteenlopende culturele en maatschappelijke disciplines.  
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Organisatie 

Reorganisatie 

Bibliotheek Velsen heeft op het gebied van Human Resource een roerig jaar achter de 

rug. Door de verzelfstandiging per 1 januari 2013 maar daarnaast ook een nieuwe 

bezuiniging van € 300.000,- werd een drastische reorganisatie noodzakelijk om niet tot 

gedwongen ontslagen over te hoeven gaan. In alle lagen van het bedrijf zijn 

veranderingen doorgevoerd met betrekking tot invulling van de diverse werkzaamheden.  

Was het voorheen gebruikelijk om zowel in de Front-Office als in de Back-Office uren 

werkzaam te zijn, nu is er een scheiding in taken aangebracht.  

 

Iedere werknemer heeft op een functie van zijn keuze kunnen solliciteren, waarna de 

nieuwe structuur in mei 2012 is aangebracht. De directeur stuurt nu drie afdelingen aan: 

Front-Office, Back-Office en Stafdiensten, die elk door een manager of teamleider worden 

geleid. Verder heeft Bibliotheek Velsen in de loop van het jaar op gepaste wijze afscheid 

genomen van 10 collega’s, er zijn drie nieuwe personeelsleden aangenomen op parttime 

basis.  

 

Stichting Bibliotheek Velsen 

Op 31 december hebben alle medewerkers ontslag gekregen bij de Gemeente Velsen en 

hebben zij een nieuw contract met dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de Gemeente 

(CarVar) ondertekend bij stichting Bibliotheek Velsen. Het ziekteverzuim bedroeg dit 

verslagjaar 4,47%. 

 

De fysieke bibliotheek 

De rol en taak van bibliotheken veranderen. Informatie en literatuur worden meer en 

meer via digitale kanalen aangeboden. Dat heeft z’n effect op de uiterlijke 

verschijningsvorm van de bibliotheek. In 2012 zijn daarom enkele grote aanpassingen in 

de fysieke bibliotheek gedaan.  

 

Fysieke aanpassingen in de Centrale Bibliotheek 

Op 12 mei is een samenwerking met Coffee-star van start gegaan na een verbouwing op 

de begane grond. De horecagelegenheid wordt gedraaid door een derde commerciële 

partij en de bibliotheek zorgt voor inrichting qua collectie: iPads met digitale kranten, 

tijdschriften en diverse apps, dag- en weekbladen en tijdschriften. Tegelijkertijd is een 

nieuwe servicebalie van de Centrale Bibliotheek in IJmuiden in gebruik genomen. 

Hierdoor is één centraal punt op de eerste etage ontstaan voor alle vragen van klanten 

over inschrijven, reserveren van materialen en andere (informatieve) vragen. Daarnaast 

is er ook één plek gecreëerd om materialen in te leveren en te lenen. In het najaar is 

daar nog een speciale plek aan toegevoegd voor mindervalide personen en kinderen. 

Helaas heeft door alle aanpassingen het VVV-punt twee keer van plaats moeten wisselen 

en is de positionering ervan nog niet optimaal. 

 

Nieuwe openingstijden en uitleenpunten 

Om de service richting de klanten te vergroten gelden er sinds mei 2012 ook nieuwe, 

duidelijke openingstijden voor de twee vestigingen van Bibliotheek Velsen. Beide 

vestigingen zijn ‘s ochtends eerder (onbemand) open zodat de klant langer gebruik kan 

maken van onze diensten en nooit voor een dichte deur staat. In de zomerperiode heeft 

de bibliotheek, na een periode van jongerenoverlast, cameratoezicht ingevoerd op 
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verschillende locaties in de bibliotheek. In 2012 zijn er door de bibliotheek in de 

gemeente Velsen twee nieuwe locaties aan de mobiele uitleenpunten toegevoegd voor 

mensen die minder mobiel zijn. In samenwerking met Makelaardij Van Waalwijk van 

Doorn op de vrijdag (marktdag) op hun kantoor in Santpoort-Noord. De verwachting was 

dat deze locatie gemakkelijker voor de klant zou zijn dan woon/zorgcentrum Velserhooft. 

Daarnaast werd een uitleenpunt gestart in het Zorgcentrum Velserduin te Driehuis. Niet 

alleen voor bewoners maar ook voor omwonenden die niet zo gemakkelijk naar de 

bibliotheek in IJmuiden of Velserbroek kunnen komen. In september 2012 is de 

samenwerking met de Stichting Welzijn Velsen (SWV) officieel van start gegaan met de 

verhuizing naar de nieuwe kantoorruimte in Bibliotheek Velserbroek.  

 

Samenwerking 

Een van de speerpunten uit het Business Plan is de realisatie van meer samenwerking 

met andere organisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Een van de genomen 

stappen in 2012 is de aansluiting van Bibliotheek Velsen op het landelijke netwerk van 

bibliotheken en op het nieuwe catalogussysteem BicatWISE. Onderzoek naar o.a. 

efficiency in collectiebeheer en collectiebeleid zoals plankklaar koppelen, selectieservice 

(al dan niet i.s.m. met de provinciale bibliotheekorganisatie Probiblio) en onderzoek naar 

diverse bibliotheeksystemen, zoals het systeem van DOK Delft en Vubis, resulteerde 

uiteindelijk in de keuze voor Wise in samenwerking met bibliotheek IJmond Noord.  

 

Bibliotheek.nl 

Wat betreft de aansluiting op het landelijk netwerk: natuurlijk stapt de bibliotheek niet 

zomaar in een dergelijk grootschalig proces om brede toegankelijkheid tot collecties te 

realiseren. Gelukkig was er de mogelijkheid om met OCW-subsidie aan te sluiten bij 

Bibliotheek.nl. Bibliotheek.nl werkt aan het realiseren van de Nationale 

Bibliotheekcatalogus (NBC) op basis van een Open Zoekplatform. Een belangrijke 

voorwaarde voor een goede zoekservice voor alle klanten in Nederland is dat er één vrij 

toegankelijke nationale (digitale) publiekscatalogus is waarin alle bezit van de 

Nederlandse bibliotheken is opgenomen en de oprichting van een datawarehouse met 

alle gegevens van klanten (in Nederland). Een verbinding van collecties op nationaal en 

regionaal niveau waardoor ook een verdere samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord 

in zicht komt. 

 

Collectiebeheer en mediaverwerking 

Mede hierdoor kan er een intensieve integratie op gang worden gebracht in 2013 met 

Bibliotheek IJmond Noord voor gezamenlijk collectiebeheer en mediaverwerking i.h.k.v. 

efficiency van processen. Door de actieve gebruikersgroep van Wise waar zowel Velsen 

als IJmond Noord aan deelnemen wordt deze omgeving actief verder ontwikkeld 

waardoor in de toekomst gewerkt kan gaan worden met bijvoorbeeld EducatWise i.h.k.v. 

project de Bibliotheek op School (dBos) en TicketWise, de verkoop van kaarten voor 

activiteiten. 
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Nieuw bibliotheeksysteem 

Voor de klant betekende het samengaan van beide bibliotheken in één bibliotheek-

systeem (daarbij gebruikmakend van één catalogus en één reserveringsnetwerk) een 

verdubbeling van het aantal materialen en vele nieuwe functionaliteiten, met name in de 

publiekscatalogus. Naast standaardfuncties waaraan iedere catalogus behoort te voldoen, 

biedt BicatWise de klant een scala aan andere en nieuwe mogelijkheden. Een korte 

opsomming: snel en overzichtelijk toegang tot persoonlijke gegevens, de mogelijkheid 

het profiel te personaliseren en favorietenlijsten aan te leggen, automatische selectie van 

materialen die voor de klant geknipt zijn en inleverattenties voor uw geleende 

materialen. In de gepersonaliseerde omgeving heeft de klant toegang tot de in zijn bezit 

zijnde materialen, aanwinsten-attenderingen, aanschafverzoek, leesadvies, de eigen 

bibliotheekgegevens zoals email adres, details van financiële posten, melding vermissing, 

verlanglijsten, eerder geleende titels en toegang tot Mijn Muziekweb met circa 400.000 

muziekcd’s en -dvd’s. 

 

De overgang van het systeem Concerto naar Wise ging gepaard met de benodigde 

investeringen in 15 nieuwe pc's in de bibliotheek, aanpassingen in hardware en de 

betaalautomaat, en een restyle van internetcomputers. 

 

Collectieprofiel 

De overstap naar het nieuwe systeem en de sluiting van de bibliotheek gaf ons de 

gelegenheid om een aantal keuzes t.a.v. het uitgewerkte collectieprofiel te realiseren.  

Er vond een grote saneringsslag plaats onder de (non-) fictie materialen van 

volwassenen. Er werd een fysieke aanpassing gedaan in de plaatsing van de 

landencollectie, door de materialen niet meer op continent in te delen, maar één alfabet 

te maken van landen. De kasten met romans in de Centrale Bibliotheek werden in een 

andere volgorde geplaatst. Uit gebruikersonderzoek onder klanten kwam naar voren dat 

er veel behoefte is aan actuele materialen: in oktober is Bibliotheek Velsen van start 

gegaan met ‘NIEUW’ titels, de eerste resultaten zijn zeer positief. Materialen krijgen 3 

maanden de status nieuw en kunnen gedurende die periode niet verlengd worden, om zo 

de roulatie te verhogen. 

 

Informatievoorziening 

Naast de aansluiting op de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) voor een goede 

zoekservice voor onze klanten in Velsen met de toegang tot één vrij toegankelijke 

nationale digitale publiekscatalogus, werkte Bibliotheek Velsen ook in 2012 op andere 

manieren aan het toegankelijk maken van digitale materialen. De inzet van diverse 

databanken, zoals de Literom en Uittrekselbank (ook thuisgebruik) voor onze klanten, 

werd gecontinueerd. Maar er werd ook stevig ingezet op het streamen van eBooks en 

muziek. Landelijk, via Bibliotheek.nl, is een project gestart voor het streamen van 

eBooks. Bibliotheekleden kunnen direct inloggen, het aanbod bekijken en beginnen met 

lezen. Voor de zomervakantie vulden wij onze eReaders aan met vele nieuwe titels zodat 

onze klanten de eReader konden lenen voor de vakantie. In oktober 2012 is verder een 

ePortal met eBooks en eAudiobooks van Ebsco geïmplementeerd (NBD/Biblion). Leden 

van de bibliotheek kunnen van deze service gebruik maken na eenmalig een activatie-

code aan de balie te regelen en kunnen er verder zelfstandig mee aan de slag.  
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Muziekweb 

Daarnaast hebben wij de installatie van Muziekwebluister afgerond; klanten kunnen 

streaming muziek luisteren vanaf de site van de CDR, de Centrale Discotheek Rotterdam. 

Muziekwebluister maakt het nu al mogelijk om binnen de muren van de bibliotheek 

muziek te beluisteren.  

 

Nederland(s) Leren 

Informatie in het punt Nederland(s) Leren, bedoeld voor nieuwkomers en laaggeletterde 

Nederlanders, is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van de 

Nederlandse taal, maar ook voor andere mensen die hier gebruik van willen maken.  

Denk hierbij aan de zogenoemde taalmaatjes (vrijwilligers die één op één iemand helpen 

en begeleiden). Na toekenning van subsidie is er binnen Bibliotheek Velsen actief aan de 

slag gegaan met de organisatie van diverse bijeenkomsten en leesclubs voor 

laaggeletterden.  

 

Nieuwe bibliotheekpassen 

In deze periode werd niet alleen het bibliotheeksysteem onder handen genomen. 

Vanwege de nieuwe (landelijke) huisstijl onderging de bibliotheekpas een metamorfose 

en werden de oude barcodepassen vervangen door RFID passen. Tevens werd vanwege 

de nieuwe huisstijl ook de lay-out van de internetpc’s gerestyled. Om deze overgang te 

realiseren en de catalogussystemen intern te kunnen omwisselen, was de bibliotheek 

noodgedwongen gesloten op maandag 3 en dinsdag 4 december. In de dagen na 5 

december ging de verspreiding van nieuwe passen van start onder ongeveer 15.000 

actieve leden. De bibliotheek greep de kans om de klant te verzoeken om een 

incassoformulier in te vullen. Daarnaast waren de personeelsleden druk met het gidsen 

van onze klanten in het gebruik van het nieuwe systeem. 

 

Landelijke huisstijl en nieuwe website  

In oktober 2012 zijn we overgestapt op de nieuwe landelijke huisstijl. In de Agenda voor 

de Toekomst hebben openbare bibliotheken vastgesteld dat bibliotheken veel meer als 

een gezamenlijk ‘sterk’ merk wilden opereren. Eén merkbeeld, één stijl. Het logo is 

ontworpen op basis van een beschrijving van wat het hart is van de bibliotheek, namelijk 

Schatkamer en Ontmoetingsplaats. In relatie tot de bibliotheek staat dat voor ‘een 

levendige plek waar verbindingen worden gelegd’. 

 

WAAS 

Op 1 november volgde direct de overstap naar de nieuwe website, de WAAS (website as 

a service). In het WAAS-concept wordt de website-infrastructuur als een online dienst 

aangeboden aan bibliotheken. Bibliotheek.nl organiseert het applicatiebeheer, zoals het 

maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, 

beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang en dergelijke. Alle functionaliteiten worden 

aangeboden binnen de gemeenschappelijke infrastructuur en is daarmee automatisch 

beschikbaar voor de websites van de aangesloten bibliotheken. 

 

Educatie & activiteiten 

Publieksactiviteiten 

De Doe mee met-activiteiten in 2012 zijn met veel enthousiasme door de kinderen en 

hun ouders bezocht. Opvallend is dat de ‘moeilijk’ bereikbare doelgroepen voor de 
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bibliotheek: jongens en 12-14 jarigen, in toenemende mate deelnemen aan de 

activiteiten. Uitgangspunten voor de laagdrempelige Doe Mee Met-activiteiten zijn 

verhalen, informatie en de speelse verwerking hiervan. 

 

Tijdens de week van de poëzie speelden de oudere kinderen met woorden en maakten 

hun eigen Husselgedicht. De jongsten versierden hun versje, leerden het uit het hoofd en 

droegen het voor. In het kader van duurzaamheid en kostenbesparing werkten de 

kinderen tijdens het Kunstlab en het voorleesfeest  met recyclingmateriaal. Op de 

facebookpagina wordt verslag gedaan van de input van de kinderen om te zien dat op 

een speelse manier met taal omgaan serieus wordt genomen. 

 

De Strandbibliotheek 

Mede door het mooie weer werden alle bezoekersrecords gebroken. Met bijna 1000 

deelnemers aan de activiteiten en ruim 2000 uitleningen was de strandbieb weer een 

groot succes. Wethouder Wim Westerman opende de strandbieb met het beschilderen 

van de picknicktafels. Voor de kinderen was er op deze dag meesterverteller Wijnand 

Stomp met een mooi verhaal over Anansi.  

 

Educatie Voortgezet Onderwijs 

In 2012 is het bestaande aanbod voor het voortgezet onderwijs up-to-date gemaakt en 

gecontinueerd. Leerlingen uit de onderbouw van het VMBO maakten kennis met de 

bibliotheek en namen deel aan de Biebquizz, leerlingen van het Tender College speelden 

het Moordspel, terwijl leerlingen van het Vellesan en het Maritiem College in gesprek 

gingen met ouderen over WOII. Ruim 74 leerlingen uit HAVO 2, gingen aan de slag met 

het werk van de schrijfster Erna Sassen (Dit is geen dagboek) en spraken met de 

schrijfster in het theater van de bibliotheek. Tijdens het Rondje Cultuur, namen de 

leerlingen deel aan de workshops Striptekenen, Beeldroman, Fotografie en Decorbouw.   

 

In 2012 kreeg het programma rond Pesten een extra lading door de actualiteit. 

Theatergroep Switch speelde een voorstelling over pesten en besprak naderhand met de 

leerlingen dit thema. Alle 400 leerlingen van het Maritiem-,  Vellesan-, en het 

Tendercollege ondertekenden het Pestprotocol. 

 

Het succesvolle jaar werd afgesloten door leerlingen van het Ichtuscollege met een 

verhalenmanifestatie: “het Kerstcliché voorbij”. Het werk van de leerlingen was te lezen 

en te bezichtigen in de expositie. De illustraties, die de leerlingen bij elkaars verhalen 

maakten, waren door middel van mixed media prachtig vorm gegeven. De vier winnende 

verhalen werden voorgedragen, de zelf gemaakte filmpjes werden getoond en er werd 

volop gezongen. 

 

Educatie Basis Onderwijs 

In 2012 heeft de reorganisatie ook zijn weerslag gehad op het educatieaanbod voor het 

basisonderwijs. Per bouw zijn er minder programma’s aangeboden, minder nieuwe 

ontwikkeld en er is gestreefd naar een concentratie van 1 programma per periode. De 

succesformule van de Kinderboekenweek, waarbij in een periode van 1 maand maar 

liefst 1830 leerlingen uit groep 3 en 4 bereikt worden met een kwalitatief gedegen 

programma, is hierbij leidend geweest. De aanpak van de drietrapsraket; 

introductiebezoek op school, educatiemateriaal en lesbrief in de klas en een afsluitend 

theaterbezoek met expositie in de bibliotheek, waarborgt een kwalitatief product waarbij 

ook de leerkrachten en ouders bereikt worden.  
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Zo is er in 2012 gestart om deze formule ook toe te passen voor het educatieproject voor 

kleuters. Het educatieteam ontwikkelde het programma KWIJT dat zeer succesvol werd 

ontvangen door leerkrachten en kleuters. De aftrap vond plaats in beide filialen met een 

groots ontbijt waar Dieuwertje Blok de kleuters interactief voorlas en met hen in gesprek 

ging.  

 

Taalproject 

Ieder jaar ontwikkelt het educatieteam in nauwe samenwerking met Stichting Welzijn 

een taalproject voor peuters, dit jaar rond het thema “Ontdek de zee”. De leidsters 

gingen in de groep aan de slag met interactief voorlezen met de nadruk op 

taalverwerving. Vervolgens namen ca. 400 peuters met hun (groot)ouders deel aan het 

programma in de bibliotheek. In het kader van de combinatiefunctie regeling Velsen 

hebben we onze focus verlegd naar de brede scholen en een binnenschools aanbod rond 

literatuureducatie, mediawijsheid en actieve kunstbeoefening ontwikkeld. Er werden 

workshops aangeboden voor alle groepen rond schrijven, illustreren, nieuwe media, 

fotografie en verhalen in beweging.  

 

In Cross Over Stories is een mooi voorbeeld van een samenwerkingsproject tussen een  

basisschoolgroep en een klas van het Voortgezet Onderwijs. Rond het thema Brugklas 

kregen zij een workshop van een schrijfster en een illustrator. Zij schreven verhalen en 

illustreerden het verhaal van de ander. 

 

BiebPanel 

In samenwerking met ProBiblio is in 2012 een start gemaakt met het BiebPanel. 

BiebPanel is een online klantenpanel waarin bibliotheekleden en -bezoekers hun mening 

geven over allerlei zaken die spelen bij de bibliotheek, zoals de collectie, de inrichting, 

dienstverlening en activiteiten. We krijgen een duidelijk beeld hoe onze klanten over de 

dienstverlening en de services in de bibliotheek denken. Hierdoor kunnen wij onze 

dienstverlening waar nodig aanpassen en verbeteren.  

 

Cijfers 2012 

Ledencijfers 

Het ledencijfer over 2012 is met 2,6% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De 

sterke terugloop uit 2011 is hiermee een halt toegeroepen. De daling in 2012 kan worden 

toegeschreven aan de invoering van bibliotheeksysteem BicatWise, waarbij een 

opschoning van de verlopen abonnementen heeft plaatsgevonden. Al met al is 27% van 

de inwoners van Velsen lid van de bibliotheek, tegenover 24% over heel Nederland. 

  

Aantal bezoekers en uitleningen 

Aan de bezoekersaantallen van 2012 valt af te lezen dat Bibliotheek Velsen een 

overgangsfase heeft doorgemaakt. Wegens de introductie van BicatWise, het verplaatsen 

van de informatiebalies en de verbouwing van het leescafé in de Centrale Bibliotheek 

heeft de bibliotheek noodgedwongen enkele dagen haar deuren moeten sluiten. Dit komt 

tot uiting in een daling van de bezoekersaantallen, maar heeft echter geen invloed gehad 

op het aantal uitleningen per lid, dat op 26 materialen gemiddeld is blijven staan. In 

vergelijking met andere bibliotheken in het land trekt Bibliotheek Velsen nog steeds 

substantieel meer bezoekers. 
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Bezoekersaantallen activiteiten 

In 2012 zijn de bezoekersaantallen van jeugd- en volwassenenactiviteiten beperkt 

gebleven wegens strategische keuzes op managementniveau. Zo was een gedeelte van 

de activiteiten meer gericht op het bekendmaken van het (reeds bestaande) publiek met 

bibliotheeksysteem BicatWise, de landelijke huisstijl en onze vernieuwde website. Tevens 

is in 2012 veelvuldig gebruik gemaakt van de combinatiefunctionarissen in het 

basisonderwijs, waardoor de bibliotheek vaker op de scholen zelf aanwezig kon zijn.  

 

(Nieuwe) Website  

In het gebruik van onze website zien we een stijgende lijn. Zeker sinds de introductie 

van de nieuwe website in november is het aantal bezoekers aanzienlijk gestegen. Dit is 

mede tot stand gebracht door de koppeling van de website aan onze social media en de 

nieuwsbrief. 

2010 2011 2012

Aantal leden: 22000 19400 18900

Aantal bezoekers: 282200 312000 287100

Aantal uitleningen: 545000 513600 496670

Bezoekers activiteiten: 22000 25000 19654

Bezoekersaantallen Jeugd en volwassenen 2010 2011 2012

Jeugd activiteiten: 1255 3257 2575

Volwassen activiteiten: 8851 8954 7994

Jeugd educatie: 7385 11081 7861

Jongeren educatie: 1520 1938 1203

Volwassen educatie: 205 239 21

Nieuwsbrief Bibliotheek Velsen 2011 2012

Verstuurde Nieuwsbrieven: 12 15

Aantal leden: 7700 7700

Website Bibliotheek Velsen Totaal

Bezoeken 101815 108427

Unieke bezoekers 49024 62151

Pagina's per bezoek 2,16 2,08

Nieuwe website (per 1 nov)

Bezoeken 25167

Unieke bezoekers 15042

Pagina's per bezoek 2,67

 

 

 


