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een jaar van bouwen
Wat zijn we trots. Enkele jaren geleden startten we samen met de gemeente Delft, De VAK en andere 
betrokkenen het proces hoe een bezuiniging door te voeren en tegelijkertijd onszelf te herontdekken. 
Na een periode van aanpoten, aanpassen en weer doorpakken, staat OPEN: het nieuwe centrum voor 
taal- en cultuureducatie.

6 oktober 2018 was het dan zover, de officiële opening. Vele Delftenaren zijn vol verwondering 
binnengewandeld en zijn dat blijven doen. Iedere dag herinnert de levendigheid in OPEN ons aan het feit 
dat we onderdeel zijn van een uniek project, voor Delft en (ver) daarbuiten. Nu het stof neerdwarrelt en 
we de puntjes op de i zetten – en daar ook de eerste maanden van 2019 nog voor nodig zullen hebben - 
ervaren we pas hoe wat we op papier bedachten daadwerkelijk functioneert. Er is nog veel te ontdekken 
als het gaat over de nieuwe dienstverlening en het horecaconcept van het proeflokaal. Ook blijven we 
bouwen aan de samenwerking met De VAK. 

Dit nieuwe centrum toont echter maar één zijde van DOK. Daarbuiten hebben we ons ook in 2018 
onverminderd gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen rond taal- en cultuureducatie. Ook is een 
eerste verkenning gedaan naar techniekeducatie. De vele projecten die we in samenwerking met het 
Delftse onderwijs ondernemen blijven succesvol. Ook Voorhof is een belangrijke locatie voor onze 
dienstverlening. Delftenaren voor wie OPEN te ver is, vinden wel de weg hiernaartoe. In Voorhof is ook 
het Taalhuis, waarbij Delftenaren met een taalvraag door tientallen vrijwilligers worden ondersteund.

Ik ben trots op alle medewerkers en vrijwilligers die tijdens de verbouwing en alle onrust die dat met zich 
meebracht, het voor elkaar hebben gekregen om de klant centraal te blijven stellen. Zonder hen was dit 
niet gelukt. Het was ook niet gelukt zonder de steun van onze partners, van wie ik de gemeente Delft 
expliciet noem. En het was zeker niet gelukt zonder het begrip van onze leden. Ik heb er dan ook alle 
vertrouwen in dat we in 2019 met OPEN blik en met passie en plezier doorgaan op de ingeslagen weg om 
zo onze dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de behoeften in Delft.

Margot Nicolaes, directeur
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Iedere dag herinnert de levendigheid in 
OPEN ons aan het feit dat we onderdeel 
zijn van een uniek project
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wij zijn DOK
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innovatief
Wij zijn een bevlogen en professionele 
ondernemer. Wij realiseren grensverleggend en 
vernieuwend aanbod dat mensen inspireert en 
hen stimuleert zich te ontwikkelen.

maatschappelijk verbeterend
Wij werken aan duurzame ontwikkeling van 
mensen. Deskundig en met een persoonlijke 
benadering, daar waar het belang het grootst is 
en deze het meeste effect heeft.

daadkracht 
Wij zijn doortastend, nemen initiatief en creëren 
kansen op sociaal en commercieel vlak. Wij 
dagen uit en staan voor kwaliteit in uitvoering.

kernwaarden 
Onze kernwaarden geven richting aan de 
manier waarop wij resultaten willen bereiken. 
Bij alles wat we doen gebruiken we de volgende 
vijf kernwaarden als kompas: 

plezier
Onze energie, passie en gastvrijheid zie je terug 
in alles wat we doen.

samenwerking
Wij werken samen met leden, bezoekers en 
partners om vanuit een sterk verbindende
rol gezamenlijke groei en succes te realiseren.

DOK biedt iedere Delftenaar een actieve en leerrijke omgeving vol verrassend aanbod dat 

verder gaat dan het lenen van boeken. Wij geloven dat iedereen blijft groeien en dat dit 

niet stopt op een bepaalde leeftijd. Dit komt tot uiting in onze collecties en programma’s. 

Wij hebben twee vestigingen: DOK Centrum in het nieuwe OPEN en DOK Voorhof.

jeugd
De jeugd heeft de toekomst! Onze missie is om 
alle Delftse kinderen met plezier te laten 
ontdekken hoe leuk leren is. Voor hen hebben 
we ons aanbod uitgebreid in ruimte, collectie en 
activiteiten. We werken nauw samen met onze 
jeugdleden om een dynamische collectie en 
programma’s te voeren die helemaal aansluiten 
bij hun leeftijd en interesses.

educatie
DOK Educatie is de verbindende schakel tussen 
het onderwijs, onze vestigingen en thuis in onze 
missie voor de Delftse jeugd. We werken daarbij 
samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, 
basisscholen en het voortgezet onderwijs. 

We bieden hen een workshopaanbod en er zijn 
diverse programma’s op het gebied van 
taal(achterstand), kunst en cultuur, zoals 
Taalvisite en Cultuurhelden. We bereiken 
daarmee niet alleen kinderen, maar ook 
leerkrachten en ouders.

volwassenen
Voor volwassenen willen we lezen gemakkelijker, 
toegankelijker en aantrekkelijker maken, zowel 
voor onze fysieke als digitale collectie. Zo zijn 
nieuwe titels vaak sneller beschikbaar dan in 
menig boekhandel. Hebben wij een titel niet in 
onze collectie, dan kunnen we deze via 
collega-bibliotheken vaak alsnog leveren. Met 
Taalhuis in DOK Voorhof helpen we Delftenaren 
bij het vinden van een passende oplossing voor 
hun taalvraag, bijvoorbeeld door ze te koppelen 
aan een taalmaatje of door te verwijzen voor 
een cursus. 

OPEN 
Een droom werd dit jaar werkelijkheid met het 
tot stand komen van OPEN, de informele 
ontmoetingsplaats van Delft waar taal, cultuur 
en techniek samenkomen. Samen met De VAK, 
centrum voor de kunsten vormt DOK Centrum 
na een grote verbouwing één dynamisch 
centrum waar verbeelding een kans krijgt en 
waar ontwikkelen met plezier centraal staat.
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Wij geloven dat iedereen blijft 
groeien en dat dit niet stopt op 
een bepaalde leeftijd
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nieuwe huisstijl
Tegelijk met de komst van OPEN kreeg ook DOK dit jaar een nieuw visueel 

jasje. We stapten af van de landelijke bibliotheekhuisstijl en ontwikkelden 

een eigen logo, huisstijl en beeldstrategie. De veelkleurige nieuwe stijl sluit 

aan bij onze invulling van de bibliotheek van nu. Ook de website kreeg een 

nieuwe vormgeving en indeling. 
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De veelkleurige nieuwe stijl 
sluit aan bij onze invulling van 
de bibliotheek van nu
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de weg naar
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steun van fondsen 
In aanloop naar OPEN hebben verschillende 
organisaties en donateurs financiële bijdragen 
gedaan aan de (her)inrichting en aankleding 
van OPEN, waarvan een deel specifiek naar 
jeugdinitiatieven is gegaan. Met de steun van 
deze betrokken organisaties en donateurs is 
OPEN mogelijk gemaakt; voor en van alle 
Delftenaren. Organisaties die hebben 
bijgedragen aan OPEN zijn: Fonds 1818, 
VSBFonds, Kerkelijke Stichting Stalpaert van der 
Wiele, Stichting de Lichtboei, Stichting voor Hulp 
aan Delftse Jongeren, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het Dr. C.J. Vaillant Fonds. 
De verbouwing van het gebouw van DOK Centrum 
om ruimte te creëren voor OPEN werd mogelijk 
gemaakt door eenmalige investeringsbijdragen 
van de Gemeente Delft en Bouwinvest. 

wegens verbouwing geopend
Verbouwen terwijl je zoveel mogelijk geopend 
blijft: een uitdaging voor bezoekers, 
medewerkers én bouwers. Tegelijkertijd 
ontstond daardoor een mooie dynamiek: 
bezoekers kregen tijdens het bouwproces gelijk 
een kijkje achter de schermen. De collectie en 
faciliteiten hielden we zoveel mogelijk 
beschikbaar voor bezoekers. En de 
dienstverlening werd met creatieve oplossingen 
hooggehouden. De klantenservice bewoog 
stapsgewijs mee naar OPEN.

extra vierkante meters
De verbouwing leverde extra veel ruimte op: 
ruim 900 m2. 3 werelden voor de jeugd, 
22 studio’s verspreid over 3 verdiepingen en 
een ruim proeflokaal voor een hapje en een 
drankje. Ook is er een tweede entree 
bijgekomen aan de Vestpoort, waardoor 
winkelend publiek nog makkelijker kan 
binnenwandelen.
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crowdfundingscampagne
DOK en De VAK organiseerden in aanloop naar 
de opening aanvullende crowdfundings-
campagnes om een deel van de resterende 
financiering voor OPEN rond te krijgen. Via het 
crowdfundingsplatform van Voorjebuurt hebben 
donateurs bijgedragen aan diverse deelplannen 
van en binnen OPEN. Daarmee is een bedrag 
opgehaald van € 41.468 voor de dansvloeren, 
schilder- en keramiekateliers, isolatie en 
luchtbehandeling en de inrichting van de 
jeugdafdeling. 

verhuizing De VAK
Voordat de deuren van OPEN onofficieel open 
gingen eind augustus, verhuisde De VAK al haar 
spullen en materialen van de Westvest naar het 
Vesteplein. Grote instrumenten, waaronder de 
vleugel, werden met alle zorg naar hun nieuwe 
onderkomen gebracht. Van tevoren werd een 
symbolische verhuizing georganiseerd met 
optredens van De VAK door de stad.

Verbouwen terwijl je zoveel mogelijk 
geopend blijft: een uitdaging voor 
bezoekers, medewerkers én bouwers 

verbouwing
Eén van de meest in het oog springende veranderingen in de start van de verbouwing 

was de grote doorbraak van de muur tussen DOK Centrum en het pand van de winkel 

CoolCat in het najaar van 2017. Het startpunt voor OPEN: extra meters grond! 

Met hamers en verfrollers in de hand gingen we met goede moed 2018 in; het jaar 

waarin het gebouw van DOK Centrum transformeerde tot OPEN.  
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OPEN in beeld
Voor het nieuwe OPEN ontwikkelden we een eigen logo, huisstijl en de website 

www.opendelft.info, die uiting geven aan OPEN als informele en creatieve 

ontmoetingsplaats. Na een oproep hebben bovendien vele Delftenaren van 

0-100 jaar zich enthousiast aangemeld om model te zijn voor het beeld op onze 

websites, brochures en posters. Zo dragen onze bezoekers met hun 

persoonlijkheid zelf bij aan onze stijl.
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https://opendelft.info/
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OPEN is geopend! 
ruime openingstijden 
OPEN heeft ruimere openingstijden dan 
voorheen DOK Centrum. Bezoekers kunnen 
doordeweeks van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat terecht en ook in het weekend 
zijn we langer open. Hiermee gaat een wens van 
veel bezoekers in vervulling.

proeflokaal en passiekoks 
De opening van OPEN markeerde ook de 
opening van het proeflokaal en de koffiebar. 
Je loopt via de hoofdingang aan het Vesteplein 
direct binnen bij het proeflokaal. Op het 
menu vind je naast goede koffie en heerlijke 
lunchgerechten een dagelijks wisselend 
gerecht van de passiekoks. Passiekoks met 
verschillende achtergronden zorgen voor een 
werelds en divers weekmenu. Op de eerste 
verdieping zit de koffiebar, zodat bezoekers 
ook in het Leescafé van hun kop koffie kunnen 
genieten.

feestelijke opening
Na een maand van proefdraaien werd OPEN op 
6 oktober feestelijk en muzikaal geopend door 
wethouder Bas Vollebregt, directeur-bestuurder 
Margot Nicolaes van DOK en directeur Huub 
‘t Hoen van De VAK. De opening stond in het 
teken van het thema vriendschap, wat ook 
het thema was van de Kinderboekenweek. 
Bezoekers konden de hele dag binnenlopen 
voor diverse optredens en activiteiten van DOK 
en De VAK.
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verhuur en samenwerkingen
Sinds de opening hebben veel externe partijen 
de verhuurmogelijkheden weten te benutten. 
Onder de verhuringen zaten onder andere 
activiteiten die de doelstellingen van OPEN 
extra ondersteunen, zoals het schrijverscafé 
en de presentaties van De VAK. Ook hebben 
we enkele jaarlijkse Delftse evenementen 
ondersteund zoals festival Highlight, korendag 
en Lichtjesavond. Daarnaast hebben ook 
structurele verhuringen plaatsgevonden voor 
onder andere Probiblio en de gemeente Delft en 
is een eerste commerciële samenwerking van 
start gegaan met een kerkgemeenschap die 
buiten de openingstijden van OPEN de ruimte 
huurt. 

aandacht in pers
OPEN heeft in aanloop naar, tijdens en na de 
opening aandacht gekregen van verschillende 
media. Kranten, waaronder het Algemeen 
Dagblad en lokale kranten, en websites en 
blogs van In de Buurt en Bloei gaven aandacht 
aan de (deel)openingen en sfeerverslagen. 
Ook diverse magazines wisten OPEN te 
vinden: onder andere Blauw Magazine gaf 
aandacht aan de crowdfundingcampagnes 
en ondernemersmagazine Delft Business 
publiceerde meerdere artikelen over de 
betekenis van OPEN voor de stad. 
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jeugdwerelden
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volg de themaroute
Samen met een groep ambassadeurs van 
jeugdleden, de DOK designers, is onze 
jeugdcollectie in DOK Centrum volledig 
heringericht. De nieuwe themaroute met meer 
dan 50 onderwerpen nodigt uit tot zoeken en 
ontdekken.

DOK labs
DOK labs biedt kinderen een plek waar ze op 
een speelse manier kunnen ontdekken, 
experimenteren en creëren binnen een bepaald 
thema. Er zijn inloopactiviteiten en begeleide 
workshops, bijvoorbeeld door kunstenaars, 
rappers of wetenschappers. De Labs duren een 
paar weken en zijn verspreid over het jaar. 
In juni startte de eerste Labs met het thema 
gevleugelde uitvindingen, daarna volgden de 
thema’s vriendschap en verborgen wereld.

DOK wereld is de vernieuwde jeugdafdeling in DOK Centrum en bestaat uit drie werelden 

met hun eigen thema’s en beleving per leeftijdsfase. De Torteltuin voor baby’s, peuters 

en kleuters, de Wegisweg voor ongeveer 6- tot 9-jarigen en Metropolis voor de oudere 

kinderen. 
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top 3 educatieve speelmaterialen
Sinds dit jaar hebben we één grote collectie 
educatieve speelmaterialen te leen voor leden, 
vrijwilligers en het onderwijs. Met de spellen en 
puzzels kan spelenderwijs worden geoefend 
met de Nederlandse taal. Voorheen hadden 
Taalvisite en de schoolmediatheek ieder hun 
eigen collectie. Omdat deze collecties hetzelfde 
doel hadden als de educatieve speelmaterialen 
in de vestigingen zijn ze samengevoegd, met als 
resultaat één groot en divers aanbod voor 
iedereen.

landelijke campagnes
Binnen onze programmering zijn we dit jaar 
weer aangehaakt op landelijke campagnes die 
het plezier in lezen ondersteunen. Bij de 
Nationale Voorleesdagen draaide alles om het 
(stimuleren van) voorlezen aan jonge kinderen 
en schoolkampioenen uit groep 7 en 8 lazen 
voor tijdens de Delftse ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Tijdens de Kinderboekenweek 
waren er activiteiten binnen het thema 
vriendschap, zoals een looproute met vragen 
om erachter te komen wat voor vriend je bent. 

fictie

Logboek van Bram Botermans 
Het leven van een loser deel 1
Jeff Kinney

Puppy Love 
Dagboek van een muts, deel 10
Rachel Russell

Extra speciaal (duh!) 
Tom Groot, deel 6 
Liz Pichon

informatief

Zoogdieren
Kennis compact

Bedreigde dieren
Willi Dolder

Dinosauriërs
John Long
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collectie en 
dienstverlening
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bestemming voor kunstwerken
Sinds 2016 zijn we gestopt met het uitlenen van 
kunstwerken uit de voormalige Kunstuitleen 
Delft (SKD). Dit jaar hebben we voor 89 
kunstwerken een nieuw onderkomen gevonden 
in Museum Prinsenhof Delft, waarmee een 
belangrijk deel van de collectie voor Delft 
behouden blijft. Een ander deel van de 
collectie blijft bij ons om in te zetten bij 
educatieprojecten. De overige kunstwerken 
worden ter verkoop aangeboden via 
www.kunstcollectiedelft.nl.

herkenbare thema’s 
De informatieve collectie hebben we een 
nieuwe indeling gegeven. Door deze in te delen 
in herkenbare thema’s wordt het vinden van 
de juiste boeken steeds makkelijker. Dit wordt 
versterkt door duidelijke iconen en passende 
kleuren. Een voordeel van de thema-indeling 
is dat we vergelijkbare titels die mogelijk 
aansluiten bij interesses van onze bezoekers, 
duidelijker in zicht kunnen aanbieden.

Ook buiten de jeugdcollectie heeft onze collectie veranderingen ondergaan. Zo hebben 

ook de informatieve boeken voor volwassenen een nieuwe indeling gekregen en hebben 

we een nieuw onderkomen gevonden voor onze kunstwerken. Bovendien startten we 

een proef om zonder pas te kunnen lenen.
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lenen zonder pas
Bij de lendomaat op de begane grond van 
OPEN testten we een nieuwe scanner voor de 
ledenpas. Leden kunnen hiermee materialen 
lenen zonder dat ze hun pas mee hoeven 
nemen. Het enige wat nodig is, is een foto van 
de pas op een telefoon of een app waarin 
pasjes digitaal kunnen worden opgeslagen. 
Vanwege de zeer positieve reacties zal de 
scanner blijven staan. We onderzoeken de 
mogelijkheid om de scanner ook bij andere 
lendomaten te plaatsen. 

Taalhuis
Met Taalhuis in DOK Voorhof helpen we 
Delftenaren bij het vinden van een passende 
oplossing voor hun taalvraag. We koppelen ze 
bijvoorbeeld aan een taalmaatje (vrijwilligers) 
of verwijzen ze door voor een cursus. Iedereen 
die (beter) Nederlands wil leren spreken, lezen 
of schrijven of juist wil helpen als taalmaatje, 
kan hier terecht. Dit jaar zijn 110 mensen te 
woord gestaan in het Taalhuis en ongeveer 89 
zijn per mail geholpen. 94 hiervan waren een 
actieve match met 58 taalmaatjes. Er zijn 40 
nieuwe vrijwilligers getraind. 

young adult
Magnus – Arjen Lubach
Every day – David Levithan
Pijn – Mel Wallis de Vries

romans
De acht bergen – Paolo Cognetti
De doorbraak – Simone van der Vlugt
Reddende engel – Renate Dorrestein

informatief
Om wie je bent – Aaltje van Zweden
5 ingrediënten – Jamie Oliver
Eet als een expert – Marijke Berkenpas

films en series
Loving Vincent
Game of Thrones, seizoen 7
Dunkirk

top 3 

https://www.kunstcollectiedelft.nl/
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16.341 
nieuwsbriefleden

3774 
volgers op Twitter

83.886
websitebezoekers

2056 
volgers op Facebook

online

abonnementen

7925
Jeugd

3660
Budget

150
Plus

221
Gastleners

4030
Compleet

27.100
geleende e-books

432.500
geleende boeken

collectie

286
Boekstart

29
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educatie
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Onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen 
de scholen in de Vindplaats met diverse 
activiteiten. Deze zijn gericht op leesbevordering: 
vergroten van de woordenschat, verbeteren van 
de leesvaardigheid en leesmotivatie door 
boekpromotie. 

Claire: ‘Onze wens? Dat er op alle scholen in Delft 
een Vindplaats komt mét de bijbehorende 
activiteiten om van kleine kinderen grote lezers 
te maken en ze dat te laten blijven.’

jubileum eerste Vindplaats
Vijf jaar geleden werd de eerste Vindplaats in 
gebruik genomen op De Horizon Brahmslaan. 
En dus was het feest! Een Vindplaats is een 
moderne en knus ingerichte schoolbibliotheek 
van DOK en biedt Delftse basisscholen 
ondersteuning bij het vergroten van de 
taalontwikkeling van kinderen. Bevorderen van 
het leesplezier en de leesmotivatie is daarbij 
het belangrijkste. Het jubileum op De Horizon 
vierden we met bezoeken van schrijvers voor 
de kinderen.

Inmiddels zijn er elf Vindplaatsen op 
verschillende scholen verspreid door de hele 
stad. Dertien scholen maken gebruik van deze 
talige huiskamers om leerlingen leesvaardiger 
te maken. En alle kinderen hebben profijt van 
deze aanpak. Projectleider Claire van Eijck: 
‘Kinderen die geen plezier hebben in lezen 
krijgen dat wel, omdat ze geholpen worden bij 
het vinden van een boek dat bij hen past. 
En kinderen die al met plezier lezen blijven dat 
met plezier doen, doordat ze nog meer boeken 
aangeboden krijgen waar hun interesse naar 
uitgaat.’

Wij werken intensief samen met peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet 

onderwijs in onze missie om kinderen met plezier te laten ontdekken hoe leuk leren is. 

Lopende programma’s zoals Cultuurhelden en de Vindplaatsen blijven succesvol. 

Met een eerste verkenning op het gebied techniekeducatie en het nieuwe festival Delft 

aan Zee vinden we aanvullende manieren om de leefwereld van kinderen te verrijken.  
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marketingonderzoek
Dit jaar hebben we invulling gegeven aan onze 
wens om de waardering voor onze 
dienstverlening naar het basisonderwijs te 
toetsen en te verbeteren. Samen met een 
groep leerkrachten en een extern bureau 
richtten we hiervoor een onderzoek in. 
We brachten het proces in kaart vanaf de 
promotie tot aan de deelname aan een 
activiteit en dat leidde tot mooie inzichten en 
verbeterpunten. Deze hebben we later in het 
jaar geïmplementeerd. De onderzoeksresultaten 
zijn in november breed gedeeld met overige 
bibliotheken tijdens de Kenniscirkel Marketing 
van Probiblio. 

Delft aan Zee
In de zomervakantie deden 22 Delftse kinderen 
die door omstandigheden thuis niet op vakantie 
konden, mee aan het nieuwe festival Delft aan 
Zee. Samen met kunstenaars van DOK, 
CircusKabel, welzijnswerker en technici 
bouwden de kinderen drie dagen lang aan hun 
eigen droomland. Het doel van het festival is om 
kinderen die van huis uit niet of weinig in 
aanraking komen met kunst en cultuur de kans 
te geven om zich hierin verder te ontwikkelen. 
Wegens groot succes kunnen er volgend jaar 50 
kinderen meedoen en zal het 5 dagen duren. 
Delft aan Zee is onderdeel van de landelijke 
organisatie Kinderen aan Zee en wordt door ons 
mede-ontwikkeld en uitgevoerd.

coachingsprogramma M = T + R
Met M = T + R hebben we samen met kunstenaar 
Wolf Brinkman en enkele basisscholen onderzocht 
hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces 
van taal en rekenen. Door onderzoekend leren 
ontdekken kinderen de bouwstenen waar zowel 
muziek, taal en rekenen uit zijn opgebouwd, 
namelijk uit patronen, ritme en symbolentaal. 
Het programma bestaat uit 9 lessen voor groep 
1 t/m 8. Samen met Hanze Hogeschool Groningen, 
Pabo Rotterdam en de Freinetschool Delft 
ontwikkelden we een coachingsprogramma 
voor leerkrachten. Zij krijgen hiermee handvatten 
om zelf lessen te ontwikkelen en te begeleiden 
vanuit de werkwijze van M = T + R. 

nieuwe thematassen  
Dit jaar zijn er enkele nieuwe thema’s 
toegevoegd aan de thematassen. Een thematas 
is een rugtas gevuld met een boek, een spelletje 
en een woordenboekje binnen hetzelfde thema. 
Iedere VVE-peuterspeelzaal ontvangt acht 
rugtassen binnen het thema dat op moment in 
de groep wordt behandeld. Kinderen nemen 
deze mee om ook thuis spelenderwijs te 
oefenen met de woordjes. De nieuwe tassen 
zijn speciaal voor bijzondere omstandigheden, 
zoals zindelijkheid of de dood van een familielid. 
Ouders en pedagogisch medewerkers gebruiken 
de tassen bij de begeleiding van de kinderen.
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0nze wens? 
Dat er op alle scholen in Delft een 
Vindplaats komt mét de bijbehorende 
activiteiten om van kleine kinderen 
grote lezers te maken en ze dat te 
laten blijven

voorschools

Taal-ladder   aantal

Leerlingen    480
Workshops   63
Thematassen   1008

basisonderwijs

DOK op School   aantal

Leerlingen    2300
Geleende boeken   40.800

Taaleducatie   aantal 

Leerlingen    2549
Workshops   33
Schrijver op School  12
Collecties op maat  136

KUNSTklik    aantal 

Leerlingen    6572
Workshops   322
Voorstellingen   20
Museumlessen   105  

Cultuurhelden   aantal 

Leerlingen   3188 
Leerkrachten   221

voortgezet onderwijs

KUNSTklik    aantal  

Leerlingen   2122
Workshops   91 
Voorstellingen   19 

Taalvisite

Taalvisite   aantal  

Kinderen    95
Gezinnen      74  

Visites    1110



36

achter de
schermen
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groeikracht
Wij geloven dat Iedereen blijft groeien, zowel 
jong als ouder en zowel klant als medewerker. 
Vanuit deze overtuiging organiseren we 
verschillende activiteiten voor onze 
medewerkers binnen het programma 
Groeikracht. In 2018...

• hebben verschillende inhoudelijke trajecten 
plaatsgevonden op gastvrijheid, 
taaleducatie en cultuureducatie;

• zijn er feedbacksessies geweest voor 
nieuwe medewerkers;

• hebben verschillende medewerkers 
individuele coaching gehad in het kader van 
hun persoonlijke ontwikkeling;

• hielden we in juni de Groeikrachtdagen;
• hebben alle ondersteunende teams een 

training teamontwikkeling gevolgd wat 
vooral het gesprek op gang heeft gebracht 
over de ontwikkeling van de teams in relatie 
tot de organisatie.

privacywet
Sinds mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Met een sterk en transparant privacybeleid 
willen we een stap verder gaan dan voldoen 
aan wet- en regelgeving, zodat we een 
voorbeeld kunnen zijn in de lokale omgeving. 
Voor onze samenwerkingspartners, maar ook 
voor de ouders van jonge kinderen en hun 
leerkrachten. Hiervoor hebben we gewerkt aan 
het privacybewustzijn van onze medewerkers, 
hebben we bedrijfsprocessen tegen het licht 
gehouden, werkzaamheden aangepast, 
verwerkingen van persoonsgegevens 
vastgelegd en een externe toezichthouder 
aangewezen.

bedankt, vrijwilligers!
Veel van onze programma’s en dienstverlening 
kunnen wij niet voeren zonder vrijwilligers. 
Zo werkten er dit jaar vrijwilligers mee aan 
Boekendienst aan Huis (16), Taalvisite (63), 
Taalhuis (50) en de Vindplaatsen (3). Onze 
vrijwilligers zijn allemaal contractueel aan ons 
verbonden en ontvangen scholing en een pas 
om materialen te lenen. Dit gold in 2017 nog niet 
voor de Taalmaatjes van Taalhuis, maar 
inmiddels zijn ook zij aan DOK verbonden.

Ondanks (of juist dankzij?) het verbouwingsjaar hebben we ook achter de schermen 

niet stilgezeten. Zo was er de privacywet waar we onze tanden in konden zetten en 

medewerkers konden binnen het programma Groeikracht deelnemen aan diverse 

activiteiten voor zelf-, team- en organisatieontwikkeling.
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“De Groeikrachtdagen bieden rust 
en ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan, even weg van de dagelijkse 
werkvloer, waardoor er mooie 
verbindingen en inspirerende inzichten 
kunnen ontstaan. En dat gebeurt ook 
echt.”

Groeikrachtdagen
Tijdens de Groeikrachtdagen krijgen 
medewerkers de kans een afwisselend 
programma te volgen waarin eigen regie, 
zelfvertrouwen en collectief vertrouwen 
centraal staat. Het programma duurt twee 
dagen en krijgt vorm aan de hand van onze 
kernwaarden.

Hanneke Hulshof is vanuit Human Being 
Management (HBM) medeverantwoordelijk voor 
het programma. Hanneke: ‘De Groeikrachtdagen 
bieden rust en ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan, even weg van de dagelijkse werkvloer, 
waardoor er mooie verbindingen en inspirerende 
inzichten kunnen ontstaan. En dat gebeurt ook 
echt.’

In 2018 werden de Groeikrachtdagen voor de 
tweede keer georganiseerd, dit keer op een 
boerderij in Delft. ‘Het programma bood 
verdieping op belangrijke thema’s als 
gastvrijheid, diversiteit en de bijdrage van 
vrijwilligers aan DOK-programma’s. 
We reflecteerden op de resultaten van de 
Groeikrachtmonitor en de initiatiefnemers van 
Firma van Buiten vertelden een inspirerend 
verhaal over hun passie voor sociaal 
ondernemen. Tijdens de teambuildings-
activiteiten en ontspanning op het water 
leerden collega’s elkaar bovendien nog beter 
kennen’, vertelt Hanneke. 

Voor 2019 zijn weer de Groeikrachtdagen 
gepland. Hanneke: ‘We zijn nog bezig met de 
programmering, maar de ingrediënten zijn 
hetzelfde als voorgaande jaren: organisatie-
ontwikkelingen, persoonlijke ontwikkeling, 
teambuilding en plezier. Ik kijk er weer naar uit 
deze dagen met mijn collega’s door te brengen!’
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De Groeikrachtdagen bieden rust 
en ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan
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raad van toezicht 
De raad van toezicht houdt toezicht op en 
adviseert de directie. Onze raad van toezicht 
wordt gevormd door Marianne van Kalmthout, 
Alicia Keijzer, Peet Huys, Hugo Gelevert, 
Ted Vollebregt en Guido van der Wedden. 
De centrale thema’s waar de raad dit jaar 
toezicht op hield en de directie van advies 
diende, zijn: samenwerking van DOK en De VAK, 
management: directie en bestuur, financiën, 
HBM (Human Being Management), Clientrix en 
Stichting Kunstcollectie Delft. 

Meer over de raad van toezicht en de thema’s is 
te vinden op www.dok.info/raadvantoezicht.

ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) voert namens 
onze medewerkers overleg met directie en 
HBM over het beleid van de organisatie en de 
belangen van de medewerkers. Dit jaar hield 
de OR zich met name bezig met de verbouwing 
voor OPEN en de ruimere openingstijden. 
Vragen zijn gesteld over de rol van teamleider 
OPEN en klantenservice, de beweging naar 
zelforganisatie en de rolverdeling binnen de 
directie. Annika Secker en Marijke Timmerhuis 
verlieten de OR en Kimberley van Kleef 
en Nancy Wesseling traden aan. Peet van 
Duijnhoven werd voorzitter.
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Groeikrachtmonitor
De Groeikrachtmonitor maakt inzichtelijk hoe medewerkers het programma Groeikracht ervaren 
en hoe zij de vijf kernwaarden van DOK binnen de organisatie beleven. De gemiddelden van de 
antwoorden lieten zich eind 2018 als volgt lezen: 

programma 
Groeikracht 

Plezier 
(in het werk)

Samenwerken Innovatief Maatschappelijk 
betrokken

Daadkracht

7,4 7,8 7,8 7.07,1 7,6

97 
medewerkers

132
vrijwilligers

De sterke groei van 23% in aantal 
werknemers is te verklaren door 
de ruime openingstijden van 
OPEN en de aanstelling van het 
nieuwe horecateam.
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https://www.dok.info/raadvantoezicht.html
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De jeugd heeft de toekomst! 
Onze missie is om alle 
Delftse kinderen met plezier te 
laten ontdekken hoe leuk leren is
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