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Jaarverslag 2017

Iedereen blijft
groeien
Iedereen blijft groeien. Dat is waar we bij DOK in geloven. En terugkijkend naar 2017 kunnen we
nogal wat groeispurten benoemen.
Een groot deel van onze energie ging uit naar het vormgeven van OPEN, hét nieuwe culturele en
educatieve centrum in aanbouw. Bij het verbouwen van ruim 5000 vierkante meter – terwijl we
openblijven voor publiek – komt nogal wat kijken. Zo bereiden we de komst van De VAK voor met
al haar kunstzinnige disciplines, vele tientallen docenten en duizenden lesuren.
Het educatieteam startte nieuwe projecten als Muziek = Taal + Rekenen en Opmaatje, terwijl
bestaande projecten verder in kwaliteit groeiden. Voor onze volwassen leden en bezoekers breidde
het e-bookaanbod zich verder uit en onze vrijwilligers van Taalhuis ondersteunden tientallen
Delftenaren met een taalachterstand. En dat wij de veiligheid van de grote groep kinderen die we
bedienen zeer serieus nemen blijkt uit het feit dat naast onze vrijwilligers ook alle medewerkers
nu over een VOG (onderwijsvariant van de Verklaring Omtrent het Gedrag) beschikken.
Ook het programma Groeikracht is het noemen waard. Door de passie en talenten van onze
medewerkers aan te spreken en te koppelen aan de behoeftes van onze klanten en partners,
groeien we exponentieel. In daadkracht, innovatief vermogen en samenwerking, maar met plezier
als belangrijkste motor van ontwikkeling. Al die Delftenaren bedienen met deze gepassioneerde
collega’s naast mij is een voorrecht.

Raad van Toezicht

De 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 in 2017 toezicht
op heeft gehouden en de directie van advies heeft
gediend zijn: samenwerking DOK en De VAK,
Financiën, HBM (Human Being Management),
Clientrix, Stichting Kunstcollectie Delft en
DOKLAB.
Meer over de Raad van Toezicht en de thema’s is
te vinden op www.dok.info/raadvantoezicht.

Margot Nicolaes
Directeur DOK Delft
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Op weg naar OPEN

Afbreken en opbouwen

In het najaar van 2017 begonnen we aan de
verbouwing van DOK Centrum. Met enorm
enthousiasme wordt door vele collega’s en
externen gewerkt aan een nieuw cultureel en
educatief centrum, genaamd OPEN. In het
najaar van 2018 heten we u hier welkom!
Terwijl we verbouwen, blijven we tegelijkertijd
open. We houden daarbij de collectie
beschikbaar voor onze leden en proberen door
efficiënte planning en duidelijke communicatie
de overlast voor bezoekers en omwonenden te
beperken. Straks vind je binnen OPEN niet
alleen een ontdekwereld voor kinderen, maar
zal ieder plekje je creatief verrassen.

Een nieuw jasje

Hip en hot

In 2017 is al hard gewerkt aan deze nieuwe
koers, waarbij logo’s, websites, bewegwijzering
en drukwerk worden ontwikkeld. Het levert
mooie gesprekken op met onze toekomstige
partner De VAK, in hoeverre we voor
Delftenaren nog herkenbaarder kunnen zijn.

Delftse bloggers (vaak ook zelf bezoekers) zijn
ons positief gezind: “leuk voor je kinderen en
relaxed voor jezelf”. En ondanks dat DOK al
enige tijd meegaat werden we nog als
‘Hipenhot.nl’ aangemerkt.

Als OPEN haar deuren opent over enkele
maanden, dan zijn niet alleen het interieur en
het aanbod aanzienlijk veranderd. OPEN en
DOK krijgen een nieuw visueel jasje dat nog
beter past bij wie we zijn en wat we doen.

DOK en OPEN zijn veelvuldig in het nieuws
gekomen. Het nieuws dat de gemeente Delft
onze plannen wilde ondersteunen, de eerste
beelden van het nieuwe OPEN, maar ook
ondernemers merkten ons op, bijvoorbeeld via
het interview in Delft.business.

Een overzicht is te vinden op
www.dok.info/berichtgevingopen.

Open blijven terwijl we
verbouwen... een hele
(spannende) uitdaging
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> Op weg naar OPEN

2017 stond ook in het teken van
‘het experiment’. Wat kan binnen
OPEN straks goed werken, maar ook
hoe houden we een gebouw tijdens
verbouwing levendig.
Pop-up BeFunky Fashion

Wendy van Pamelen won in april de wedstrijd
Pitch je pop-up, waaraan iedereen mocht
deelnemen die een idee had voor de tijdelijke
invulling van de ruimte van de voormalige
kunstuitleen en jeugdatelier Hallo Wereld.
Wendy mocht de 120 m2 drie maanden lang
gratis gebruiken voor haar initiatief BeFunky
Fashion, een multicultureel naaiatelier dat
vrouwen met een achterstand tot de arbeids
markt kans biedt op een betaalde baan.
Bezoekers van DOK konden leren van het
proces, deelnemen aan workshops en het
gemaakte werk kopen.

Livestream TedxVeghel

In juni verzorgden we in DOK Centrum een
livestream van TEDxVeghel, waar twintig
sprekers een TEDx-talk gaven over het thema
kennis, met de bibliotheek als rode draad.
Bezoekers konden ook onze collega Erik
Boekesteijn aan het woord zien, die als
storyteller, innovator, motivator en
Bibliothecaris van het jaar 2015 een van de
sprekers was.

Interactieve animatiewereld

Tijdens de jaarlijkse lichtjesavond vond dit jaar
voor het eerst Highlight plaats, een evenement
voor kunst, design en interactieve ervaringen
met licht. De lichtroute leidde langs de werken
van lichtkunstenaars en ontwerpers rondom
het Bastiaansplein. Theater de Veste en DOK
organiseerden een interactie animatiewereld,
waarbij tekeningen tot leven kwamen.

Creatieve en maatschappelijke
ondernemers pitchen voor
een pop-up ruimte
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Educatie

Muziek = Taal + Rekenen

Muziek = Taal + Rekenen (M= T + R) is een
nieuw project waarin we samen met
kunstenaar Wolf Brinkman en drie basis
scholen onderzoeken hoe muziek kan
bijdragen aan het leerproces van taal en
rekenen. Kinderen ervaren op deze manier hoe
leuk het kan zijn om met taal en rekenen bezig
te zijn. In fase 1 ontwikkelden we negen
pilotlessen. Waarna we in de volgende fase
leerkrachten door middel van coachings
trajecten in staat stellen om zelf lessen te
geven en te ontwikkelen vanuit de werkwijze
van M = T + R.

Opmaatje

Ook nieuw is Opmaatje, een project dat
scholen ondersteunt bij het stimuleren van de
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling
van hun kind. Wij trainen vrijwilligers en
ouders, zodat zij de cursus Ouderbetrokken
heid kunnen geven aan kleine groepen ouders

op school. De trainer-ouders hebben daarbij
een voorbeeldrol. Thema’s die in de cursus
worden behandeld zijn onder andere social
mediagebruik, (voor)lezen en beweging.
Opmaatje is een pilot dat wordt ontwikkeld
met behulp van Koninklijke Bibliotheek (KB)
innovatiegeld 2017-2018. Na de ontwikkeling,
uitvoering en evaluatie zullen ook andere
bibliotheken er gebruik van kunnen maken.

SBO Laurentiusschool. Aan het begin van het
jaar publiceerden we vanuit Cultuurhelden
bovendien Het Grote Cultuurheldenboek;
een prachtig werkboek voor leerkrachten met
inspiratie om het creatief proces vorm te geven.

Opnieuw vier jaar steun voor
Cultuurhelden

Het was een mooi jaar voor het project
Cultuurhelden. Zo zegde het Fonds voor
Cultuurparticipatie nog eens vier jaar steun
toe. Het bedrag dat het fonds en de gemeente
inleggen gebruiken we om uit te breiden in
aantal Cultuurhelden-scholen en het creatief
proces op de scholen te versterken.
Twee nieuwe scholen die we al hebben mogen
verwelkomen zijn de Parkschool en de
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> Educatie

Literair Jongeren Festival

Eind januari organiseerden we het jaarlijkse
Literair Jongeren Festival in DOK Centrum.
Tijdens het festival maakten zestig leerlingen
van het Christelijk Lyceum Delft, het Stanislas
college en het Grotius College kennis met
vernieuwende manieren voor het schrijven,
vormgeven en presenteren van poëzie, onder
andere via vloggen. De leerlingen schreven zelf
gedichten die ze aan een jury presenteerden.

Veel te leren

In 2017 organiseerden we verschillende
kennis- en bijscholingsavonden voor onder
andere leerkrachten, groepsleiding en
vrijwilligers. Er was een grote opkomst bij
de informatieavond van Kentalis over de
verschillen tussen een taalachterstand en
taalontwikkelingsstoornis. Ook organiseerden
we Leesbevordering en leesplezier voor lees
coaches en leerkrachten van de Vindplaatsen en
DOK op School. Vrijwilligers van Taalvisite
maakten kennis met Opgroeien in een
meertalig gezin en Verhalen vertellen.
De Groepsleiding van peuterspeelzalen
binnen het Taalladderprogramma onder
gingen Rijmen en dichten met peuters en
Voorlezen met gebaren.

Taalhuis

Iedereen die beter Nederlands wil leren
spreken, lezen of schrijven (een taalvrager)
of juist wil helpen als vrijwilliger, kan terecht
bij het Taalhuis in DOK Voorhof. Het Taalhuis
koppelt een taalvrager aan een vrijwilliger of
een organisatie. Dit jaar zijn 193 taalvragers te
woord gestaan in het Taalhuis en ongeveer
120 zijn per mail geholpen. 60 taalvragers
waren een actieve match met 46 vrijwilligers.
Er zijn 36 nieuwe vrijwilligers getraind.
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> Cijfers Educatie

Basisonderwijs
DOK op School

Geleende boeken
42.517

Leerlingenbereik
2.249

Educatieaanbod
Workshops
Schrijver op School
Collecties op maat

Aantal keren
Leerlingenbereik
28		810
33		990
136		4.080

KUNSTklik
Workshops
Voorstellingen
Museumlessen

327
31
108

6.943
3.968
2.646

Taal-ladder
Workshops
Thematassen
Themacollecties

Aantal keren
32
400
150

Leerlingenbereik
480
480
480

Taalvisite

-

100

Cultuurhelden
		
Muziek = Taal + Rekenen
M=T+R (Pilot)		
		

3.006
Leerkrachtenbereik 209
210
Leerkrachtenbereik 7

Voortgezet onderwijs
KUNSTklik
Workshops
Voorstellingen
Museumlessen

Aantal keren
129
11
6

Leerlingenbereik
1.971
1.040
1.188
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Jeugd

Baby-Peuterfeest

De afgelopen jaren organiseerden we jaarlijks de
Uitmarkt in DOK Centrum, een evenement voor
ouders en jonge kinderen met informatie- en
marktkraampjes, workshops, spelletjes en
voorleesmomenten. In verband met de
verbouwing hebben we ons dit jaar toegespitst
op activiteiten voor de kleintjes op de

jeugdafdeling. Dit werd het drukbezochte
Baby- en Peuterfeest op 30 augustus. Schrijfster
Betty Sluyzer gaf twee minivoorstellingen en
Muziek op Schootdocent Felice van der Sande
bracht plaatjes uit boekjes en van voorleesplaten
tot leven tijdens het babylezen.

Pilot Liske de Voorleeshond

In DOK Voorhof organiseerden we een aantal
bijzondere voorleessessies voor kinderen vanaf
groep 5, namelijk met Liske, een voorleeshond.
Leren lezen is namelijk niet voor alle kinderen
vanzelfsprekend of gemakkelijk. Vooral het
hardop voorlezen zorgt vaak voor angst en
schaamte. Voorlezen aan een hond die daar
voor speciaal getraind is, heeft een positief
effect op de leesvaardigheid.

Een voorleeshond geeft door lichaamstaal geen blijk
van waardering of afkeuring, waardoor de leesvaardigheid
van kinderen met grote sprongen vooruit gaat
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> Jeugd

Met meer plezier leren lezen en het
aanspreken van verbeelding en
creativiteit is wat kinderen doet groeien.
Nationale voorleesdagen
Bij de Nationale Voorleesdagen aan het begin
van het jaar draait alles om het stimuleren van
voorlezen aan jonge kinderen. Wij organiseerden
het Nationale Voorleesontbijt op Delftse scholen
en VVE-peuterspeelzalen, wat traditiegetrouw
het startsein is voor de voorleesweek. Bekende
Delftenaren, ambtenaren en medewerkers van
DOK lazen voor uit Prentenboek van het Jaar
De kleine walvis, terwijl de kinderen hun
ontbijtje opaten. Gedurende de week waren er
ook in beide vestigingen extra
voorleesmomenten.

Nationale Voorleeswedstrijd
De Delftse voorronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd, gehouden in DOK Voorhof,
werd gewonnen door Salma Smaili van de
Cornelis Musiusschool. Zij won met haar
voordracht uit Marietje Appelgat van Lydia
Rood. De voorleeskampioenen van zeven
basisscholen streden tegen elkaar voor een
plek in de volgende ronde. De Nationale
Voorleeswedstrijd is een initiatief van
Stichting Lezen voor kinderen uit groep 7 en 8,
om kinderen op een speelse manier te laten
ervaren dat (voor)lezen leuk en waardevol is.

Kinderboekenweek
Elk jaar in oktober is de Kinderboekenweek,
waarbij er extra aandacht wordt besteed aan
het kinderboek, dit jaar in het thema
‘Gruwelijk Eng!’. In beide vestigingen konden
kinderen van 4 t/m 12 jaar meedoen aan
activiteiten als griezelig voorlezen, een
interactieve goochelshow en schminken, tot lid
worden van het Griezelgilde, monsters maken
en jezelf griezelig op de foto laten zetten.

De rillingen liepen over de
rug bij het griezelig voorlezen
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Collectie

Onderzoek klantreis volwassen

In 2016 zijn we gestart met een kwalitatief
marketingonderzoek onder onze leden en
bezoekers, om meer inzicht te krijgen in de
redenen waarom zij van DOK gebruikmaken.
In 2017 is de informatie met kwantitatief
onderzoek verrijkt en zijn onze collega’s actief
met de inzichten aan de slag gegaan.
Door verschillende typen bezoekers (nog) beter
te leren herkennen kunnen we onze service
naar een hoger niveau tillen.

Nieuwe indeling informatieve collectie

Dit jaar hebben we een nieuwe indeling van
de informatieve collectie voorbereid. Door de
informatieve collectie in te delen in herken
bare thema’s wordt het vinden van de juiste
boeken steeds makkelijker. Dit wordt versterkt
door duidelijke iconen en passende kleuren.

DOK-designers mogen het zeggen

Dit jaar hebben we een mooie samenwerking
opgebouwd met onze DOK-designers: een
groep enthousiaste kinderen tussen de 9 en 12
jaar die meedenkt over hoe we een uitdagende
en verrassende omgeving voor kinderen
kunnen ontwikkelen. In meerdere sessies
hebben de designers de collectie thematisch
ingedeeld en nagedacht over nieuwe bij
behorende iconen. Het resultaat is in 2018 te
ervaren binnen OPEN.

SPOENK-award

In december werden wij gedeelde winnaar
van de SPOENK*-awards. Onze visie op een
collectie voor jeugd, samen met hoe de
DOK-designers een aantrekkelijke boeken
collectie voor zich zien zorgden voor een mooi
oordeel van de jury. “De winnaars blinken uit
in biebdynamiek: ze lopen voorop in het
experimenteren en het produceren van nieuwe
vormen van toegankelijk en verrassend
bibliotheekwerk voor grote publieksgroepen.”
SPOENK*, een project van Probiblio, is een
nieuwe, innovatieve aanpak om het lezen
onder de jeugd te bevorderen.

Frisse collectie Voorhof

Ook de collectie in DOK Voorhof had dit jaar
extra onze aandacht. De collectie is nieuwer
en actueler en kinderen kunnen nu ook
Engelse boeken lenen, variërend van
prentenboeken tot B/C-boeken.
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> Collectie

Top 3 uitleningen
Jeugd

Romans

Jeugd informatief

Informatief

Young Adult

Films en series

Ik vlieg! Maar vertel het niet verder - Paul Jennings
Geen paniek! Het leven van een loser - Jeff Kinney
In topvorm (maar soms even niet) - Liz Pichon

Goal! Alles over voetbal - Clive Gifford
Haaien - Stephen Savage
Guinness world records 2016

De one, Selection-serie deel 3 - Kiera Cass
De 100, De 100-serie deel 1 - Morgan Kass
Broederschap, Assassin’s Creed 2 - Oliver Bowden

Blind date - Marelle Boersma
Papadag - Jet van Vuuren
Zondagochtend breekt aan - Nicci French

Judas, een familiekroniek - Astrid Holleeder
De levens van Jan Six, een familiegeschiedenis - Geert Mak
Eet als een expert - Marijke Berkenpas

Game of thrones, seizoen 6
Endeavour Morse, seizoen 4
The Fall, seizoen 3
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Cijfers

Leden

2016

2017

%

Geleende boeken

2016

2017

%

DOK Jeugd
DOK Budget
DOK Compleet
DOK Plus

8.192
3.774*
4.561
91

7.976
3.791
4.317
117

-2,6
+0,5
-5,4
+28,6

Collectie
E-bookcollectie

513.340
21.281

505.564
23.921

-1,5
+12,4

Totaal

534.621

529.485

-1,0

Totaal

16.618

16.201

-2,5%

Bezoekers

2016

2017

%

Online

2016

2017

%

Centrum
Voorhof

311.782
47.698

301.195
43.652

-3,4
-8,5

Bezoekers website
Leden nieuwsbrief

112.746
12.905

91.513
12.210

-18,8
-5,4

Totaal

359.480

344.847

-4,1

*Per 2017 zijn de DOK Basis lidmaatschappen omgezet naar een DOK Budget lidmaatschap. Voor de vergelijking is dit aantal inclusief DOK Basis lidmaatschappen in 2016.
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Achter de schermen

Groeikrachtdagen

In februari vonden voor het eerst de
Groeikrachtdagen plaats. Medewerkers
kwamen twee dagen bijeen om in gesprek te
gaan over wat ervoor nodig is om als
organisatie te kunnen groeien. Hierbij werd
niet alleen gepraat en bedacht, maar was er
ook ruimte voor beweging, verbinding en
persoonlijke verhalen. De maanden erna zijn
we aan de slag gegaan met de bevindingen.
Als positief ervoeren we:
• Kwaliteit en betrokkenheid van de mensen
• Vertrouwen en veiligheid binnen de . . . . . . . . 
organisatie
• De potentie van de Feedback Challenge voor .
de gehele organisatie

Als verbeterpunten kwamen naar voren:
• Focus aanbrengen, in brede zin maar ook .
door kwaliteit van overleggen te verbeteren
• Meer ruimte en tijd reserveren voor . . . . . . . . 
informele kennisuitwisseling en innovatie
• Meer informatie delen (halen en brengen) . . 
en iedereen verbonden houden voor meer . . 
teamspirit

Feedback Challenge

Goede feedback is een wezenlijk onderdeel
voor persoonlijke ontwikkeling en die van de
organisatie. Ieder team heeft daarom deel
genomen aan de Feedback Challenge.
Met deze training kregen medewerkers
handvatten aangereikt om het geven van
positieve en adviserende feedback te verge
makkelijken. Veel medewerkers waren positief
over de Challenge en hebben het vragen en
geven van feedback inmiddels kunnen
integreren binnen de eigen werkzaamheden.
Medewerkers geven wel aan het lastig te
vinden om hier structureel tijd in te investeren.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel
van het programma Groeikracht. Medewerkers
worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken
en in te zetten en ontvangen steun in de
keuzes die hiervan het gevolg zijn. Een mooi
voorbeeld is de samenwerking tussen mede
werkers Erik Boekesteijn (als auteur) en Anouk
Hagenvoort (als illustrator), die dit jaar het
kinderboek Een Tonijn voor Steijn uitbrachten.
Het boek is bij ons te leen en beschikbaar voor
andere bibliotheken.

Vitale medewerkers

Om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit
van onze medewerkers hebben we een aantal
dingen in gang gezet. Zo vullen we wekelijks
een grote mand met vers fruit en is het
hetedrankenrepertoire uitgebreid met verse
kruidentheeën. We hebben een pilot gedaan
met het aanbieden van stoelmassages, waar
veel belangstelling voor was.
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> Achter de schermen

De Dag van het Ontspannen Werken had tot
doel medewerkers bewust te maken van de
gevolgen van multitasking en continu
bereikbaar zijn, en de positieve effecten te
ervaren van meer focus en voldoende
ontspanningsmomenten. Medewerkers
konden onder andere meedoen aan stoelyoga.

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 2017 als volgt lezen:

Aangepast VOG-beleid

Onze dienstverlening richt zich voor een groot
deel op jonge kinderen. Om de risico’s als
gevolg van onverantwoord handelen zoveel
mogelijk te beperken in samenwerking met
deze kwetsbare groep, is onze VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag)-procedure uitgebreid.
Behalve onze vrijwilligers dienen nu ook onze
(nieuwe) medewerkers, stagiairs en samen
werkingspartners een VOG te overhandigen.

OR-wisseling

Dit jaar zijn er meerdere wisselingen geweest
in de samenstelling van de ondernemingsraad
(OR). Van alle vijf de leden liep de zittingstermijn
af. Twee daarvan hebben hun termijn verlengd
tot na de verbouwing en er zijn drie nieuwe
leden bij gekomen, waarvan er eind dit jaar
twee zijn gestopt. In 2018 wordt de OR
aangevuld met nieuwe leden. De aandacht
van de OR richtte zich vooral op de verbouwing
van DOK Centrum, de transitie naar OPEN en
zelfsturing binnen de teams. Ook is de rol van
de OR in een veranderende organisatie bekeken.
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