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Doelstellingen Cultuur eventuele 
subdoelstellingen

 Budget 2012  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

                  444.710 

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is minimaal 45 uur 
geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de 
hele gemeente, waarbij  zij 1.000.000 leningen 
realiseert en 25% van de bevolking als lid heeft 
(bandbreedte leningen en leden is 5%), waarvan 
ongeveer 200.000 leningen (excl. verlengingen) en 
7.500 leden in H-C.

Prijs per vestiging Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden 

De Bibliotheek stelt een vraaggerichte collectie ter 
beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in 
andere vestigingen te lenen.

De Bibliotheek Hoofdorp-Centrale stelt een digitale 
collectie beschikbaar met minimaal het landelijk 
ontwikkelde basispakket. 

Verantwoording basispakket

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale zorgt voor 
vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers 
in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke 
digitale vraagbaak.

Inlichtingenregistratie met aantallen en soort 
vraagbemiddelingen. 

De Digitale Bibliotheek / website biedt zoveel mogelijk 
dezelfde diensten als de fysieke bibliotheek 24 uur per 
dag 7 dagen per week met 9.000 unieke bezoekers per 
maand (bandbreedte 5%).

Aantal unieke bezoeken per maand

                  268.189 

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt ondersteuning 
aan de VVE, het primair, voortgezet en 
beroepsonderwijs en bereikt hiermee 28 voorschoolse 
voorzieningen en 81 PO, 7 VO en 1 MBO 
abonnementen. 

Aantal abonnementen, aantal en soort project- en 
leesbevorderingscollecties.         

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt het onderwijs 
ondersteuning met advies over opzet en onderhoud 
van schoolmediatheken, en er zijn minimaal 50 scholen 
die om advies vragen (bandbreedte 5%).

Aanbod deskundigheidsbevordering voor ouders, 
leidsters en leerkrachten en afname aantallen.

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt 
studiemogelijkheden door middel van 50 werkplekken 
met gratis toegang tot digitale bestanden en internet 
voor studie en beroep.

Aantal publieke werkplekken

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale heeft een aanbod 
op het gebied van Mediawijsheid voor VVE, PO, VO, 
MBO, senioren in samenwerking met lokale partners.

Aanbod cursussen mediawijsheid

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale ontvangt in het 
kader van leesbevordering 50 groepen van het primair 
onderwijs en bereikt 1.500 aantal leerlingen 
(bandbreedtes 5%) en verzorgt op aanvraag aanbod 
voor het VO.

Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.

                  205.730 

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt samen met 
lokale erfgoedinstellingen (digitaal) toegang tot het 
cultureel erfgoed van Haarlemmermeer.

Wijze van toegang en aantal (unieke) bezoekers / 
gebruikers.

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale organiseert in 
samenwerking met lokale partners 80 culturele 
activiteiten (bandbreedte 5%) die verdeeld over 
vestigingen plaatsvinden. Of de bibliotheek biedt een 
breed en vraaggericht cultureel progamma aan in 

Aantal en soort activiteiten en aantal bezoekers. 
Veelzijdig cultureel aanbod + samenwerking en 
afstemming 

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een podium 
voor ontmoeting en debat door de organisatie van 10 
voorlichtingsavonden en debatten i.s.m. lokale 
instellingen en bereikt 100 bezoekers (bandbreedtes 
5%).

Aantal unieke bezoekers en verantwoording over 
samenwerking en andere inkomsten.

                  173.693 

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt toegang tot de 
hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en 
collecties van andere bibliotheken in Nederland via 
"Aanvragen".

Aanwezigheid service 

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een 
dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen, 
zoals slechtzienden, niet mobielen en laaggeletterden 
en levert minimaal 4 diensten.

Aantallen voorzieningen, zoals Boek aan Huis 
service, Aangepast Lezen, Leeskringservice en het 
Makkelijk Lezen Plein.

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen 
met speciale projecten gericht op specifieke 
doelgroepen, zoals jeugd van 0-14 jaar en bereikt 
daarmee 3.650 jeugdleden (bandbreedte 5%).

Aantallen jeugdleden.

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen 
met speciale acties in het kader van Nationale 
Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het 
Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest. 

Aantal acties en gebruik van acties in zoverre te 
meten.

Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. 
Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt ruimte 
voor ontmoeting en debat en zoekt hierin 
afstemming met andere maatschappelijke 
organisaties om doublures te voorkomen.

                    79.427 

De Bibliotheek biedt ruimte voor onmoeting en bereikt 
460.000 bezoekers (bandbreedte 5%), waarvan 
ongeveer 114.000 bezoekers in H-C. 

Aantal bezoekers per maand per vestiging

Instandhouden infrastructuur

147.345

Huur BHM Hoofddorp( Volgens begroting 2012) Huur 
volgens PVE 17-mei € 824.496

> Naleving statuten Stichting Beheer Cultuurgebouw      
> Naleving van het huurcontract

> Betaling huur                           
> Vervullen bestuurszetel 
SBC

Gerealiseerde koude en warme taken van de 
Stichting Beheer Cultuurgebouw

TOTAAL BUDGET VESTIGING 1                1.319.094 

Vestiging 1: Cultuurgebouw Hoofddorp

Reguliere subsidie

Kerntaak 1: Kennis en Informatie. 
Bibliotheek Haarlemmermeer werkt 
klantgericht en professioneel en richt zich op 
haar positie als laagdrempelige betrouwbare 
en actuele informatiebron op het gebied van 
welzijn, gezondheid en cultuur(historie), 
waaronder verdergaande digitalisering wordt 
toegepast en wordt samengewerkt met andere 
maatschappelijke organisaties.

Kerntaak 3 - Kunst en Cultuur.                          
Bibliotheek Haarlemmermeer ontwikkelt een 
activiteitenaanbod en werkt daarbij samen met 
culturele en erfgoedpartners in 
Haarlemmermeer.

> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op 
basis van vraag (potentiele) gebruikers.                             
> Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer 
een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.                               > 
Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat 
medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.

Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek 
Hoofddorp-Centrale draagt zorg voor een  
maatschappelijke verankering van 
leesbevordering en houdt in haar 
collectievorming en tarievenbeleid rekening 
met de toegankelijkheid van literatuur, ook 
voor laaggeletterden en niet mobiele 
gebruikers.

Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie 
Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt in het 
kader van de bestrijding van lees- en 
leerachterstanden ondersteuning aan het 
onderwijs met name gericht op jeugd (0-12).   
Mediawijsheid gericht op het vergroten van 
technische vaardigheden en het beter 
inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken 
maakt hier structureel onderdeel van uit.
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Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

 Budget 2012  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

                  355.768 

Bibliotheek Hoofddorp Floriande is minimaal 32 uur 
geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de 
wijk, waarbij  zij ongeveer 210.000 leningen realiseert 
en 9.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 
5%).

Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden 

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stelt een 
vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de 
mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.

Bibliotheek Hoofdorp-Floriande stelt een digitale 
collectie beschikbaar met minimaal het landelijk 
ontwikkelde basispakket. 

Verantwoording basispakket

Bibliotheek Hoofddorp- Floriande zorgt voor 
vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers 
in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke 
digitale vraagbaak.

Inlichtingenregistratie met aantallen en soort 
vraagbemiddelingen. 

                  214.552 

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt 
studiemogelijkheden door middel van 12 werkplekken 
met gratis toegang tot digitale bestanden en internet 
voor studie en beroep.

Aantal publieke werkplekken

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande ontvangt in het kader 
van leesbevordering 80 groepen van het primair 
onderwijs en bereikt 2.400 aantal leerlingen 
(bandbreedtes 5%). 

Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.

                  138.955 

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt toegang tot de 
hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en 
collecties van andere bibliotheken in Nederland via 
"Aanvragen".

Aanwezigheid service

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stimuleert het lezen 
door middel van speciale collecties, gericht op 
specifieke klantgroepen.

Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig

De Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stimuleert het 
lezen met speciale acties in het kader van Nationale 
Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het 
Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest. 

Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.

Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. 
Bibliotheek Hoofddorp- Floriande biedt ruimte 
voor ontmoeting.  

                    63.541 

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt ruimte voor 
onmoeting en bereikt ongeveer 115.000 bezoekers 
(bandbreedte 5%). 

Aantal bezoekers per vestiging

Instandhouden infrastructuur                   329.877 Huur Floriande > Naleving van het huurcontract > Betaling huur                           

TOTAAL BUDGET VESTIGING 2                1.102.693 

Vestiging 2: Floriande

Reguliere subsidie

Kerntaak 1: Kennis en Informatie. 
Bibliotheek Hoofddorp Floriande werkt 
klantgericht en professioneel en richt zich op 
haar positie als laagdrempelige betrouwbare 
en actuele informatiebron, waarbij 
verdergaande digitalisering wordt toegepast. 

> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op 
basis van vraag (potentiele) gebruikers.                                   
> Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer 
een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.                                            
> Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat 
medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.

Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie 
Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt in het 
kader van de bestrijding van lees- en 
leerachterstanden ondersteuning aan het 
onderwijs met name gericht op jeugd (0-12).   
Mediawijsheid gericht op het vergroten van 
technische vaardigheden en het beter 
inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken 
maakt hier structureel onderdeel van uit.

Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek 
Hoofddorp-Floriande draagt zorg voor een  
maatschappelijke verankering van 
leesbevordering en houdt in haar 
collectievorming en tarievenbeleid rekening 
met de toegankelijkheid van literatuur.
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Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

 Budget 2011  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

                  306.356 

Bibliotheek Nieuw-Vennep is minimaal 32 uur geopend 
met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, 
waarbij  zij ongeveer 185.000 leningen realiseert en 
8.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 
5%).

Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden 

Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een vraaggerichte 
collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid 
hebben in andere vestigingen te lenen.

Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een digitale collectie 
beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde 
basispakket. 

Verantwoording basispakket

Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor vraagbemiddeling 
door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke 
Dienstverlening en via een landelijke digitale 
vraagbaak.

Inlichtingenregistratie met aantallen en soort 
vraagbemiddelingen. 

                  184.753 

Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt studiemogelijkheden 
door middel van 12 werkplekken met gratis toegang tot 
digitale bestanden en internet voor studie en beroep.

Aantal publieke werkplekken

Bibliotheek Nieuw-Vennep ontvangt in het kader van 
leesbevordering 80 groepen van het primair onderwijs 
en bereikt 2.400 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%). 

Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.

                  119.655 

Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt toegang tot de hele 
collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties 
van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".

Aanwezigheid service

Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen door 
middel van speciale collecties, gericht op specifieke 
klantgroepen

Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig

Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen met 
speciale acties  in het kader van Nationale 
Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het 
Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest. 

Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.

Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. 
Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt ruimte voor 
ontmoeting.                     54.716 

Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt ruimte voor onmoeting 
bereikt ongeveer 100.000 bezoekers (bandbreedte 
5%). 

Aantal bezoekers per vestiging

Instandhouden infrastructuur                   330.035 Huur Nieuw-Vennep > Naleving van het huurcontract > Betaling huur                           

TOTAAL BUDGET VESTIGING 3                   995.515 

Vestiging 3: Nieuw-Vennep

Reguliere subsidie

Kerntaak 1: Kennis en Informatie. 
Bibliotheek Nieuw-Vennep werkt klantgericht 
en professioneel en richt zich op haar positie 
als laagdrempelige betrouwbare en actuele 
informatiebron, waarbij verdergaande 
digitalisering wordt toegepast.

> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op 
basis van vraag (potentiele) gebruikers.                         > 
Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een 
klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.                               > 
Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat 
medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.

Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie 
Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt in het kader 
van de bestrijding van lees- en 
leerachterstanden ondersteuning aan het 
onderwijs met name gericht op jeugd (0-12).   
Mediawijsheid gericht op het vergroten van 
technische vaardigheden en het beter 
inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken 
maakt hier structureel onderdeel van uit.

Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek 
Nieuw-Vennep draagt zorg voor een  
maatschappelijke verankering van 
leesbevordering en houdt in haar 
collectievorming en tarievenbeleid rekening 
met de toegankelijkheid van literatuur.
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Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

 Budget 2012  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

                  227.296 

Bibliotheek Badhoevedorp is minimaal 22 uur geopend 
met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, 
waarbij  zij ongeveer 77.000 leningen realiseert en 
3.300 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 
5%).

Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden 

Bibliotheek Badhoevedorp stelt een vraaggerichte 
collectie ter beschikking en bewoenrs de mogelijkheid 
hebben in andere vestigingen te lenen.

Bibliotheek Badhoevedorp stelt een digitale collectie 
beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde 
basispakket. 

Verantwoording basispakket

Bibliotheek Badhoevedorp zorgt voor vraagbemiddeling 
door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke 
Dienstverlening en via een landelijke digitale 
vraagbaak.

Inlichtingenregistratie met aantallen en soort 
vraagbemiddelingen. 

                  137.074 

Bibliotheek Badhoevedorp biedt studiemogelijkheden 
door middel van 6 werkplekken met gratis toegang tot 
digitale bestanden en internet voor studie en beroep.

Aantal publieke werkplekken

Bibliotheek Badhoevedorp ontvangt in het kader van 
leesbevordering 10 groepen van het primair onderwijs 
en bereikt 300 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%). 

Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.

                    88.777 

Bibliotheek Badhoevedorp biedt toegang tot de hele 
collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties 
van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".

Aanwezigheid service

Bibliotheek Badhoevedorp stimuleert het lezen door 
middel van speciale collecties, gericht op specifieke 
klantgroepen.

Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig

Bibliotheek Badhoevedorp stimuleert het lezen met 
speciale acties  in het kader van Nationale 
Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het 
Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest. 

Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.

Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. 
Bibliotheek Badhoevedorp biedt ruimte voor 
ontmoeting.

                    40.596 

Bibliotheek Badhoevedorp biedt ruimte voor onmoeting 
en bereikt ongeveer 49.000  bezoekers (bandbreedte 
5%). 

Aantal bezoekers per vestiging

Instandhouden infrastructuur                     35.059 Huur Badhoevedorp > Naleving van het huurcontract > Betaling huur                           

TOTAAL BUDGET VESTIGING 4                   528.802 

Vestiging 4: Badhoevedorp

Reguliere subsidie

Kerntaak 1: Kennis en Informatie. 
Bibliotheek Badhoevedorp werkt klantgericht 
en professioneel en richt zich op haar positie 
als laagdrempelige betrouwbare en actuele 
informatiebron, waarbij verdergaande 
digitalisering wordt toegepast.

> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op 
basis van vraag (potentiele) gebruikers.                         > 
Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een 
klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.                               > 
Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat 
medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.

Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie 
Bibliotheek Badhoevedorp biedt in het kader 
van de bestrijding van lees- en 
leerachterstanden ondersteuning aan het 
onderwijs met name gericht op jeugd (0-12).   
Mediawijsheid gericht op het vergroten van 
technische vaardigheden en het beter 
inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken 
maakt hier structureel onderdeel van uit.

Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek 
Badhoevedorp draagt zorg voor een  
maatschappelijke verankering van 
leesbevordering en houdt in haar 
collectievorming en tarievenbeleid rekening 
met de toegankelijkheid van literatuur.
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Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

 Budget 2012  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

                  217.414 

Bibliotheek Zwanenburg is minimaal 22 uur geopend 
met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, 
waarbij  zij ongeveer 58.000 leningen realiseert en 
2.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 
5%).

Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden 

Bibliotheek Zwanenburg stelt een vraaggerichte 
collectie ter beschikking en bewoenrs de mogelijkheid 
hebben in andere vestigingen te lenen.
Bibliotheek Zwanenburg stelt een digitale collectie 
beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde 
basispakket. 

Verantwoording basispakket

Bibliotheek Zwanenburg zorgt voor vraagbemiddeling 
door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke 
Dienstverlening en via een landelijke digitale 
vraagbaak.

Inlichtingenregistratie met aantallen en soort 
vraagbemiddelingen. 

                  131.115 

Bibliotheek Zwanenburg biedt studiemogelijkheden 
door middel van 6 werkplekken met gratis toegang tot 
digitale bestanden en internet voor studie en beroep.

Aantal publieke werkplekken

Bibliotheek Zwanenburg ontvangt in het kader van 
leesbevordering 10 groepen van het primair onderwijs 
en bereikt 300 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%). 

Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.

                    84.917 

Bibliotheek Zwanenburg biedt toegang tot de hele 
collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties 
van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".

Aanwezigheid service

Bibliotheek Zwanenburg stimuleert het lezen door 
middel van speciale collecties, gericht op specifieke 
klantgroepen.

Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig

Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen met 
speciale acties  in het kader van Nationale 
Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het 
Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest. 

Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.

Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. 
Bibliotheek Zwanenburg biedt ruimte voor 
ontmoeting.  

                    38.830 

Bibliotheek Zwanenburg biedt ruimte voor onmoeting 
en bereikt ongeveer 38.000  bezoekers (bandbreedte 
5%). 

Aantal bezoekers per vestiging

Instandhouden infrastructuur                     47.684 Huur Zwanenburg > Naleving van het huurcontract > Betaling huur                           

TOTAAL BUDGET VESTIGING 5                   519.960 

Vestiging 5: Zwanenburg

Kerntaak 1: Kennis en Informatie. 
Bibliotheek Zwanenburg werkt klantgericht en 
professioneel en richt zich op haar positie als 
laagdrempelige betrouwbare en actuele 
informatiebron, waarbij verdergaande 
digitalisering wordt toegepast.

> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op 
basis van vraag (potentiele) gebruikers.                             
> Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer 
een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.                               > 
Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat 
medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.

Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie 
Bibliotheek Zwanenburg biedt in het kader van 
de bestrijding van lees- en leerachterstanden 
ondersteuning aan het onderwijs met name 
gericht op jeugd (0-12).   Mediawijsheid gericht 
op het vergroten van technische vaardigheden 
en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en 
zoeken maakt hier structureel onderdeel van 
uit.

Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek 
Zwanenburg draagt zorg voor een  
maatschappelijke verankering van 
leesbevordering en houdt in haar 
collectievorming en tarievenbeleid rekening 
met de toegankelijkheid van literatuur.

Reguliere subsidie
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Doelstelling en subdoelstellingen 
(kerntaken)

 Budget 2012 Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatieindicatoren

                  217.414 De Bibliobus bedient de volgende kernen: Vijfhuizen, 
Rijsenhout, Lisserbroek, Burgerveen en Beinsdorp en 
is in totaal 24:15 geopend met een uitleen- en 
raadpleegfunctie voor de kernen, waarbij  zij ongeveer 
57.000 leningen realiseert en 3.200 leden heeft 
(bandbreedte leningen en leden is 5%).

Openingstijden standplaatsen, aantal uitleningen, 
aantal leden 

De Bibliobus stelt een beperkte, doelgroepgerichte 
collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid 
hebben in andere vestigingen te lenen.
De Bibliobus zorgt voor vraagbemiddeling door 
gekwalificeerde medewerkers in de Publieke 
Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak  

Inlichtingenregistratie met aantallen en soort 
vraagbemiddelingen. 

                    84.917 De Bibliobus biedt toegang tot de collectie van 
Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere 
biblioteken in Nederland via "Aanvragen"

Aanwezigheid service

De Bibliobus stimuleert het lezen met speciale acties in 
het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, 
Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, 
Nederland Leest. 

Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.

Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat.                  
De Bibliobusbiedt ruimte voor ontmoeting 

                    38.831 De Bibliobus biedt ruimte voor onmoeting en bereikt 
ongeveer 43.000  bezoekers (bandbreedte 5%). 

Aantal bezoekers per maand

TOTAAL BUDGET VESTIGING 6                   341.162 

TOTAAL REGULIERE SUBSIDIE

4.868.006

excl. Eenmalige subsidies/overige geldstromen, 
indexering 2012, excl. boekstart. (volgens begroting 
2012) excl. € 10.000 projectsubsidie

> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op 
basis van vraag (potentiele) gebruikers.                              
> Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer 
een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.                               > 
Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat 
medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.

Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur.                     
De Bibliobus draagt zorg voor een  
maatschappelijke verankering van 
leesbevordering en houdt in haar 
collectievorming en tarievenbeleid rekening 
met de toegankelijkheid van literatuur. 

Kerntaak 1: Kennis en Informatie.                     
De Bibliobus werkt klantgericht en 
professioneel. 

De Bibliobus

Reguliere subsidie



Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer Vestiging Floriande
Jaar 2012
Verdeling kosten en baten per kostengroep

Kostengroepen
Kennis en 
Informatie

Ontwikkeling en 
Educatie Kunst en Cultuur

Lezen en 
Literatuur

Ontmoeting en 
Debat

Bestuur en organisatie 2.816 2.568 0 4.022 1.126 101 12.425 23.0580

Huisvesting 27.277 21.698 0 41.061 9.516 0 0 99.5520

Personeel 177.834 122.488 0 112.257 35.374 100.946 0 548.8990

Systeem- en uitleenmaterialen 704 0 0 0 0 0 0 7040

Administratie 1.280 8.140 0 0 0 9.850 12.129 31.3990

Automatisering 46.540 21.225 0 9.308 4.654 7.446 1.862 91.0350 0

Transport 115 0 0 267 0 9.867 0 10.2490

Collectie & Media 42.174 9.504 0 56.899 548 0 0 109.1260

Overige kosten 0 0 0 0 3.067 0 50 3.1170
Doorberekening overhead/facilitair 59.524 38.120 0 44.595 10.816 -128.209 -26.466 -1.619

358.264 223.744 0 268.410 65.102 0 0 915.519

Batengroepen

Bijdragen leners 0 8.197 0 120.912 0 0 0 129.109

Specifiek 2.413 688 0 4.022 1.207 0 2.061 10.392

Overige inkomsten 0 0 0 201 302 503 2.212 3.218

Doorberekening overhead/facilitair 83 307 0 4.320 52 -503 -4.274 -14

2.497 9.192 0 129.455 1.560 0 0 142.704

Subsidie gemeente 355.768 214.552 0 138.955 63.541 0 0 772.815

Huur 329.877

Totaal Subsidie 1.102.692

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder 

ander een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder.

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekosten.

Front-office Back-office
overhead

Back-office
facilitair totaal



1e concept

Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2012

Verdeling Personeelskosten over de producten totale personeelskosten 2771300

Subtotaal

uren 1909,00 1
kosten per jaar 2771300
kosten per uur 1451,702462 0

verdeling uren kosten verdeling uren kosten
1 Kennis en Informatie FO 464,40 674170,6234 0 674.171

Kennis en Informatie BO-i 144,70 210061,3463 210.061
Kennis en Informatie BO-f 0 0

2 Ontwikkeling en Educatie FO 103,20 149815,6941 0 149.816
Ontwikkeling en Educatie BO-i 264,77 384367,2609 384.367
Ontwikkeling en Educatie BO-f 0 0

3 Kunst en Cultuur FO 51,60 74907,84704 0 74.908
Kunst en Cultuur BO-i 28,93 41997,75223 41.998
Kunst en Cultuur BO-f 0 0

4 Lezen en Literatuur FO 309,60 449447,0822 0 449.447
Lezen en Literatuur BO-i 74,89 108717,9974 108.718
Lezen en Literatuur BO-f 0 0

5 Ontmoeting en Debat FO 103,20 149815,6941 0 149.816
Ontmoeting en Debat BO-i 17,96 26072,57622 26.073
Ontmoeting en Debat BO-f 0 0
Overig FO 0 0
Overig BO-i 217,25 315382,3599 315.382
Overig BO-f 128,50 186543,7664 0 186.544

overige personeelskosten

Totaal 2771300 0 2.771.300

Haarlemmermeer


