
 















 






 








  

   
   
   
 

  
   
   
   

  
   
   

  
   
   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
   
   
   
   
   
   
   
   







   
   
   






















− 





− 


− 































































 

 

 

 

 










− 





− 
− 







− 




















• 




• 




• 





























 





 







 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 








 









− 
− 






− 


− 
− 






































− 
− 


− 
− 








































 

















     

    


     
     
     
     
     


 


































































− 
− 
− 
− 
− 



























    




    



     
     

 





































































          

          

          




         

          

         

          

          

          

          

          

          

          
































 








 





    




    


     
     
     
     
     

     

     

     

     










 












 












− 





− 


− 













 






− 
− 
− 
− 
− 
















 
 
 









- 
- 
- 























 











































































− 




− 






− 















 Directeur  

Wijkvestigingen  Centrale bibliotheek Innovatie en 
ondersteuning 

Noord  

West  

Zuid  

Centrale  

Muziekafdeling  

Communicatie, 
marketing en 

Collectie  

Activiteiten  

Middelen, beleid en 
secretariaat 









 































   

 
























      
    
     
      
      
    
     
      
      
    
     
      
      
    
     
      
      
    
    
     
      
      
     




































    
    
    
    
    
    
    





























 

 













     









 
























 




































   













































   






 









































   

 



 

 







 
 
 



 



















      















 






− 











− 





















− 


















− 







− 































 



− 
− 
− 


− 


− 
− 






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














 



































































































 












































































































  







































































































 

















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      





































































































 









 






 








 












     









 













         















 
































     
















 
























     









 













 














 



 


 
 
 




 
 













− 


− 
− 






























− 
− 
− 


− 





− 










 

 

 

 

 

 
















































































 

 

 

 

 













      

      

      

      

      

      

      

      

      








 

 



















− 
− 
− 













- 


- 


- 


 









































 









 








 


ο 


ο 








 
ο 
ο 







 



















      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


 


























   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
































 


































  














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  


   

      
      







































      

      

       



     




     

      
       

      



     

      
 


     

      



     

      
      
      

      




































 
































  














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  


   

      
      









































      




     

 


     




     

      

      

       

      




     

      

 


     

      




     




     

      

      

      

      







































 


   
 


 


 




      
      
      
      
      
      
      
 


 


 




      
      
      
      
      
      
      



     




     

 








− 
− 
− 
− 
− 





















































 
















          

          

          




         

          

         

          

          

          

          

          

          

          







 










