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Een afwisselend jaar, zo valt 2012 
voor de Openbare Bibliotheek 
Zwartewaterland te typeren. 

De gemeenteraad gaf groen 
licht voor de plannen die 
het Burgercomité had met 
het voormalige stadhuis in 
Genemuiden en ’t Olde Stad 
Uus werd daarmee in het leven 
geroepen. Het pand van de 
Bibliotheek Genemuiden werd 
verkocht aan tandartspraktijk 
Rooker en daardoor kwam de 
verhuizing van de Bibliotheek 
Genemuiden ook in zicht. Media 
juli 2013 zal de Bibliotheek 
Genemuiden gaan verhuizen 
naar ’t Olde Stad Uus. 
De Bibliotheken in 
Zwartewaterland kregen na een 
geslaagde pilot in de Bibliotheek 
Hasselt allemaal een wifi hotspot. 

En natuurlijk zijn er heel 
veel activiteiten geweest 
in de bibliotheken van 
Zwartewaterland. 

Organisatie & beleid

Bibliotheek Zwartewaterland is lid van het Provinciale Netwerk 
van Bibliotheken in Overijssel en maakt deel uit van de Landelijke 
Vereniging van Openbare Bibliotheken. Vernieuwingsprocessen zijn 
in de Bibliotheek structureel van aard. Daarbij gaat het zowel om het 
aanbieden van digitale content, voortschrijdende automatisering 
van de dienstverlening als om het toepassen van nieuwe 
inrichtingsconcepten en marketingtechnieken.
Tegelijkertijd is er sprake van grote bezuinigen. Deze bezuinigingen 
dwongen ons ertoe innovatief te zijn. Door middel van het toepassen van 
het nieuwe winkelconcept wil de Bibliotheek de komende jaren kosten 
besparen en toch kwalitatief hoogwaardig bibliotheekwerk bieden.

Streven naar het bevorderen van mediawijsheid, intensiveren van de 
samenwerking met scholen en andere instellingen, inzetten op en het 
toepassen van marketingtechnieken om het aanbod voor een breed 
publiek toegankelijk te maken. Dit alles kon niet voorkomen dat het 
ledental organisatiebreed een dalende tendens van circa 1,3 procent 
liet zien. Bovengenoemde is in de lijn met de landelijke ontwikkelingen 
waarbij het gebruik van digitale informatie belangrijker wordt en de 
uitlening van het fysieke boek afneemt. De komende jaren zal deze 
beweging, zeker met de te verwachten doorbraak van het e-book, 
zich ongetwijfeld voortzetten. Het spreekt vanzelf dat de Openbare 
Bibliotheek Zwartewaterland in haar beleid inspeelt op deze trend. 
Eén van de middelen die wij hanteren, is het inzetten van sociale 
netwerken. Zo heeft de Bibliotheek Zwartewaterland Hyves, Facebook, 
Pinterest, een YouTube Kanaal, een vernieuwde website, een eigen 
Twitteraccount en gratis WIFI (in 3 vestigingen). Zo ook blijven ruime 
openingsuren en de contributievrijdom voor de jeugd tot 18 jaar 
uitgangspunten van het beleid. Op deze manier staat de Bibliotheek 
Zwartewaterland ook de komende jaren op de bres voor de vrije 
toegang tot kennis en cultuur voor alle inwoners in Zwartewaterland.

Winterfair
De Bibliotheek Zwartewaterland trok dit jaar 
erg veel bezoekers op de Winterfair. Dit kwam 
aan de ene kant door de prachtige locatie die de 
Bibliotheek toegewezen had gekregen, name-
lijk het Botterhuus. Aan de andere kant door 
de activiteit die de Bibliotheek er had georga-
niseerd. De Bibliotheek had medewerkers van 
het Flessenscheepjes Museum uit Enkhuizen 
uitgenodigd er een demonstratie te geven. Veel 
bezoekers aan de Winterfair waren erg nieuws-
gierig hoe nu zo’n scheepje in een fles komt.

SCAB/SAKZ/SCEG
De Bibliotheek Zwartewaterland heeft 
ook in 2012 weer een plezierige samen-
werking gehad met de organisaties SCAB, 
SAKZ en SCEG en dit resulteerde in diverse 
lezingen, cursussen en workshops. 
We noemen hier enkele hoogtepunten: 
Carolijn Visser over opmerkelijke levens-
verhaal van Ida van Mastrigt, de vertoning 
van de film Kamp Conrad in Staphorst, de 
cursus Kunstkijken en de Ruslanddeskun-
dige Marie-Thérèse ter Haar.

De Bibliotheek Zwartewaterland 
heeft het afgelopen jaar 
samengewerkt met verschillende 
partners en instellingen 
en organisaties uit het 
maatschappelijke en culturele veld. 
Deze samenwerking willen we in 
de toekomst graag voortzetten. Te 
denken valt daarbij onder andere 
aan grote culturele instellingen 
zoals Movie Unlimited Bioscoop in 
Kampen en Rabotheater De Meenthe 
in Steenwijk, maar ook lokale 
samenwerkingspartners.

Uit met je Biebpas
Op vertoon van de bibliotheekpas 
konden leden van de Bibliotheek 

     Vooruitblik 2013/2014

De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de 
afgelopen decennia gegaan en zo zal het zeker blijven gaan. De constante 
factor is dat de Bibliotheek er voor iedereen is die zich wil ontwikkelen, 
die wil (leren) lezen, die wil leren, studeren of die zich wil informeren. 
De omstandigheden waarbinnen de Bibliotheek haar taken uitvoert zijn 
revolutionair veranderd.
Naast het lezen van boeken wordt een verdere groei van (gratis) digitale 
content verwacht. Voor iedereen en altijd overal beschikbaar. Er wordt nog 
evenveel tijd aan lezen besteed als vroeger. De manier waarop men leest 
verandert wel. Doordat mensen een steeds drukker bestaan hebben wordt 
losse content aantrekkelijker dan het lezen van een volledig boek. Lezen blijft 
een belangrijke vorm van ontspanning.

De digitalisering en het gebruik van internet wint aan kracht. Dat geldt 
ook voor individualisering en zelfredzaamheid: mensen raken steeds meer 
op zichzelf aangewezen. Vergrijzing, de daarmee samenhangende grotere 
behoefte aan zorg, de multiculturaliteit en samenhang in de samenleving 
vullen deze ontwikkelingen nog aan. Bibliotheken zullen inspelen op 
bovengenoemde trends door meer in te spelen op gemeenschapszin en lokale 
betrokkenheid. Het faciliteren van een ontmoetingsplek is een grote kans 
voor de Bibliotheek.

Dat Bibliotheken de komende jaren de accenten moet verleggen lijkt 
voor de hand te liggen. De kernfuncties zullen blijven: lezen, leren en 
informeren. Al deze functies die de Bibliotheek vervult zijn broodnodig, 
nu en in de toekomst. Immers: bewoners van Zwartewaterland zullen meer 
dan ooit tevoren over voldoende basisvaardigheden moeten beschikken 
om zich een plek te verwerven in onze maatschappij, om zich te kunnen 
blijven ontwikkelen, om oplossingen te vinden voor de problemen waar de 
samenleving voor staat, kortom, om actief deel te kunnen nemen aan onze 
democratische samenleving.

Podium voor cultuur, ontmoeting & debat Samenwerking instellingen & maatschappelijke organisaties

Zwartewaterland een korting krijgen 
op filmvertoningen van de Bioscoop 
Movie Unlimited in Kampen, en bij 
theaterprogramma’s van Rabotheater 
de Meenthe. In 2013 komt een nieuw 
voordeelprogramma. Vanaf juni 2013 
kunnen bibliotheekleden gebruik 
gaan maken van ‘Voordeel met je 
biebpas’ en zullen de kortingen op 
de biebpas uitgebreid worden met 
allerlei aanbiedingen in Overijssel en 
heel Nederland.

Samenwerkingspartners:
Onze samenwerkingspartners waren: 
CJG, Peuterspeelzalen, Kinderopvang, 
Basisonderwijs, Gemeente, VVV, 
lokale radio-omroep, Kunst en 

Cultuur Overijssel, Onderwijs Advies 
Centrum, Rabobank Genemuiden, 
Rabobank Vaart en Vechtstreek, 
Agnieten College, Movie Unlimited 
Kampen, De Meenthe, en vele anderen.

De Bibliotheek 
‘voedsel voor 

de geest’De Bibliotheek  
‘voedsel voor de geest’ 

Met literatuur verrijken we 
onze gedachten. Met lezen 
wordt de algemene ontwikkeling 
gestimuleerd en zijn wij in staat 
in bredere kaders te denken.  
De Bibliotheek ondersteunt bij 
het beleven van plezier aan lezen, 
bij smaak- en leesontwikkeling 
en bij verdieping van lezen en de 
leesbeleving.

Hoofdvestiging 
Bibliotheek Genemuiden 
Prinses Irenestraat 2a 
8281 DX Genemuiden
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E: genemuiden@
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Voor alle vestigingen: 
www.bibliotheekzwartewaterland.nl 
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Aantal deelnemers bibliotheek 
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Reserveringen via Internet  
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Inleverattentie-service
Bibliotheek Zwartewaterland bood in 2012 
de ‘inlever-attentie’. Deze gratis service 
kan geactiveerd worden via de website. 
Voor afloop van de leentermijn ontvangt 
een lener een e-mailbericht om te helpen 
herinneren aan het op tijd inleveren 
of verlengen van de geleende media. 
Tevens is het mogelijk een gratis app op 
tablet of smartphone te downloaden om 
bibliotheekmaterialen te verlengen.

Bibliotheek-Actie ‘Lees Meer’
Vanaf 1 december 2012 kan iedereen 
(ook niet-leden) gratis gebruikmaken 
van Lees Meer. De nieuwe manier 
om e-books te ontdekken gaat via de 
website www.bibliotheek.nl/leesmeer. 
Niet alleen informatieve boeken, 
maar ook prentenboeken, romans of 
verhalenbundels. Handig voor onderweg 
in de trein, bus of metro. De e-books van 
Lees Meer zijn gewoon op een tablet, 
smartphone of computer met een recente 
browser te lezen via streaming.

Gratis wifi
De Bibliotheek Zwartewaterland is in 2012 
gestart met gratis wifi voor gebruikers met 
een laptop, smartphone of tablet. De gratis 
wifi hotspot is een handige dienstverlening 
voor scholieren, zakenmensen of toeristen.

Activiteiten in 2012

Warenhuis van kennis & informatie

De Bibliotheek beschikt over een brede collectie media 
en materialen. Daarnaast bieden wij diensten aan die 
inspelen op gevarieerde en actuele informatiebehoeften 
in de samenleving.

Collectie
De Bibliotheek streeft naar collecties die naadloos 
aansluiten bij de wensen van onze belangrijkste 
klantgroepen. We willen onze klanten ‘verrassen en 
verleiden’ met de collecties die in de bibliotheken 
staan in fraaie frontale presentaties. Door intensievere 
samenwerking met het gehele netwerk van Overijsselse 
Bibliotheken kunnen de klanten alle (nieuwe) media 
reserveren / aanvragen.

De Digitale Bibliotheek
Het thuisgebruik van de Bibliotheek speelt een steeds 
grotere rol. Thuis kunnen bibliotheekleden snuffelen 
in de collectie van het gehele Netwerk van Overijsselse 
Bibliotheken, boeken bestellen en ervaringen met andere 
bibliotheekgebruikers delen. Ook kunnen ze steeds meer 
informatie uit databases, kranten en overige bronnen 
thuis bekijken.

www.bibliotheekzwartewaterland.nl en 
andere sociale media
De website van de Bibliotheek wordt steeds belangrijker. 
We houden nieuwe trends continu in de gaten om 
daar zo snel mogelijk op in te spelen. Dit varieert van 
de ontwikkelingen rond e-books tot communicatie via 
sociale media als Facebook, Pinterest en Twitter.

Digitale nieuwsbrief
Ook de digitale nieuwsbrief wordt een steeds belangrijker 
communicatiemiddel om onze klanten te voorzien van 
informatie van de bibliotheek. Dit jaar werd vier keer een 
nieuwsbrief verstuurd.

Inspiratiebron van lezen & literatuur

Lezen is niet alleen een basisvaardig-
heid die voorafgaat aan kennis- en 
informatieverwerving en daarmee 
deelname aan het democratisch 
proces. Lezen is ook een vaardigheid 
die het mogelijk maakt om kennis te 
nemen van de culturele en literaire 
rijkdom van de samenleving.

Voorleeswedstrijden
De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een jaarlijks terugkerend landelijk 
leesbevorderend project. Het 
doel is om kinderen via voorlezen 
enthousiast te maken voor lezen. 
In Zwartewaterland doen elk jaar 
veel scholen hieraan mee. In 2012 
deden 11 scholen mee. De Bibliotheek 
organiseert de lokale rondes van 
deze landelijke competitie.

Kinderboekenweek 
Hallo wereld!
De Kinderboekenweek 2012 was van 
3 t/m 13 oktober. Het ontmoeten 
van andere culturen onder het 
motto Hallo wereld! Veel scholen 
hadden zich via het Cultureel 
Platform ingeschreven voor de 
activiteit ‘Kinderboekenweek’ van 
de Bibliotheek en dat betekende dat 
veel scholen een schrijver op bezoek 
kregen. De schrijvers dit jaar waren: 
Stasia Cramer, Piet van de Waal, Lida 
Dijkstra, Marjet Huiberts, Hans Post, 
Isabel van Duijne, Peter Vervloed, 
Corien Oranje en Fred Diks. De 
schrijver in de klas maakt altijd weer 
een enorme indruk bij zowel leerling 
als leerkracht!

Een tweede activiteit was een 
poppentheatervoorstelling 
voor peuters en kleuters. Deze 
voorstelling was gesponsord door 
de Rabobank Genemuiden. De 
voorstelling bleek zo gewild dat de 
voorstelling al snel na bekendmaking 
helemaal volgeboekt was. Klein 
Giraffeke van Alda Loeffen was 
een groot succes en de peuters 
en kleuters in de Bibliotheek 
Genemuiden hebben genoten 
van een intieme voorstelling.

Maand van het Spannende Boek
De maand juni was weer de Maand 
van het Spannende Boek met 
dit keer als thema ‘Het kwaad in 
jezelf – waar ligt jouw grens?’. 
Voor bibliotheekleden was er 
een speciale thrillerglossy en 
bibliotheekleden konden meedoen 
aan een speciale digitale Psy-D 
test. Hiervoor konden ze in de 
Bibliotheek een speciale Psy-D-bril 
ophalen waarmee de test gedaan 
kon worden.

Nederland Leest
In de maand november was het 
weer de campagne Nederland 
Leest waarbij dit jaar het boek 
‘De donkere kamer van Damocles’ 
van W.F. Hermans centraal stond. 
Het eerste exemplaar werd 
uitgereikt aan Jan Tuinman bij Foto 
Tuinman in Genemuiden. Tijdens 
de campagneperiode konden 
bibliotheekleden een exemplaar 
gratis afhalen in de Bibliotheek.

Radiomarathon
Van zaterdag 15 tot en met 
vrijdag 21 december 2012 heeft 
de Bibliotheek Zwartewaterland 
meegedaan aan de actie voor 
Stichting Mont Ventoux. Van de 
verkoop afgeschreven boeken ging 
de helft van de opbrengst naar de 
Radiomarathon.

De Bibliotheek heeft zich ten doel gesteld het onderwijs in 
brede zin te ondersteunen. Eén van de nieuwe manieren 
waarop zij dat doet, is het meewerken aan verschillende 
landelijke programma’s zoals: de Bibliotheek op School, de 
Leesmonitor en Biebsearch. We hadden intensief contact 
met het basis- en voortgezet onderwijs. Ook met andere 
(culturele) organisaties kreeg samenwerking gestalte.

Peuters en Kleuters
De Nationale Voorleesdagen waren van 18 tot en met 28 
januari. Dertig groepen peuters bezochten de Bibliotheek. 
Het groepsbezoek voor de peuters werd gedaan rondom 
het boek ‘Mama kwijt’. Daarnaast waren er twee scholen 
en twee peuterspeelzalen die gebruikt maakten van het 
vertelkastje en drie scholen die gebruikt maakten van het 
project Nijntje en Nina.

Babygebaren
Tijdens de Week van de Alfabetisering was er voor ouders 
van baby’s een workshop babygebaren. Het thema was dit 
jaar ‘Geef taal een stem’. De Bibliotheek Zwartewaterland 
deed dit door te laten zien dat het goed is zo vroeg mogelijk 
met taal te beginnen. Er kan op veel manieren met kinderen 
gecommuniceerd worden. Vanaf circa zes maanden kan dit 
via babygebaren.

Culture4Kids
Dit jaar heeft de Bibliotheek Zwartewaterland twee 
workshops aangemeld voor Culture4Kids, namelijk 
‘StripWerk’ en ‘Kinder-Oscars Zwartewaterland’. Helaas 
moest de workshop ‘Kinder-Oscars Zwartewaterland’ 
vervallen door te weinig opgaven, maar de workshop 
‘StripWerk’ zat helemaal vol met maar liefst 25 deelnemers. 
Tijdens deze workshop kregen de kinderen uitleg over de 
geschiedenis van strips, over de verschillende soorten strips 
en kregen zij ook uitleg over het zelf maken van strips.

Basisonderwijs
De Bibliotheek ondersteunt alle basisscholen van 
Zwartewaterland bij het leesonderwijs en leesbevordering. 
In 2012 deden leerlingen van basisscholen mee aan diverse 
projecten en activiteiten.

Week van de mediawijsheid
Kinderen groeien op met TV, internet, social media, 
games en mobieltjes. Deze media bieden hen ongekende 
mogelijkheden. Maar hoe mediawijs is de jeugd? Welke 
rol kunnen ouders en school daarbij spelen? Daarom de 
Week van de Mediawijsheid van 23 t/m 30 november 
2012. Deelnemende scholen en deelnemers konden in de 
Bibliotheek terecht voor een spannende opdracht. Woensdag 
21 november gaf Carola Oldemaat van de Overijsselse 
Bibliotheek Dienst (OBD) een lezing over de gevaren van 
sociale media en kinderen, maar ook de kansen die sociale 
media bieden. Deze lezing werd gegeven dankzij het CJG 
Zwartewaterland. Zij ondersteunden deze lezing in verband 
met hun preventietaak.

Biebwijz
In onze kennismaatschappij is het goed kunnen omgaan 
met informatie van essentieel belang. Ervaring leert 
dat kinderen teksten slecht lezen, vaak niet kunnen 
vinden wat ze zoeken en niet goed kunnen beoordelen 
of informatie betrouwbaar is. Met behulp van de 
doorgaande lijn Mediawijsheid kan de leerling begeleid 
worden mediawijs te worden. De Bibliotheek is partner 
op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid en 
cultuureducatie. Op de site biebwijz.nl is het aanbod 
voor het primair onderwijs te vinden. De doorgaande lijn 
Leesbevordering is een middel hierbij om leerlingen tot 
vaardige lezers te maken.

Klassenbezoeken
Net als voorgaande jaren is het klassikaal lenen vooral 
populair bij scholen. Er waren 14 groepen die gebruik 
hebben gemaakt van het klassikaal lenen. Er is minder 
gebruik gemaakt van groepsinstructies in de Bibliotheek. 
Ten opzichte van 2011 was een kleine verhoging te zien 
van het aantal groepsbezoeken. Tien groepen zijn er 
op bezoek geweest. Het streven blijft dat scholen meer 
gebruik gaan maken van deze lijn. Tijdens de Week van 
de Mediawijsheid zijn 90 leerlingen in de Bibliotheek 
Zwartsluis aan de slag geweest met een opdracht en 
hebben hier een korte bibliotheekinstructie bij gekregen.

Makkelijk- en Aangepast Lezen Plein (ALP)
Het Makkelijk Lezen Plein (MLP) en het Aangepast Lezen 
Plein (ALP) in de Bibliotheek kan ondersteuning bieden 
aan kinderen en volwassenen met leesproblemen. Het 
bestaat uit een verzameling (luister)boeken die geschikt 
zijn voor kinderen (MLP) en volwassenen (ALP) met 
leesproblemen. Bovendien biedt het MLP informatie 
voor ouders en leerkrachten rond leesproblemen én zijn 
leeshulpmiddelen, zoals een daisyspeler, uit te proberen 
of te leen.

Voortgezet Onderwijs
Met het voortgezet onderwijs is er een op meerdere 
terreinen een goede samenwerking. De Bibliotheek is 
een aantrekkelijke werkgever voor het uitvoeren van 
maatschappelijke stages geworden. En het Agnieten 
College Zwartsluis is één van de VO-scholen die in 
Nederland het project Biebsearch af neemt, een 
grootschalig samenwerkingsproject tussen het 
voortgezet onderwijs en de Bibliotheken met 
als belangrijkste herkenningpunt leerling- en 
leerkrachtenpasjes voor alle leerlingen en 
onderwijzers en het bezorgen van 
gereserveerde materialen op de 
school zelf.
 
Opmerkelijk resultaat 
van deze samenwerking is
dat leerlingen hierdoor weer
vaker naar de Bibliotheek zelf komen.

Centrum voor ontwikkeling & educatie

Boekenweek
Van 14 t/m 24 maart was het 
Boekenweek in Nederland en 
het thema was ‘Vriendschap 
en andere ongemakken’. De 
Bibliotheek Zwartewaterland had 
een bijzondere manier gevonden 
om dit thema tot uitdrukking te 
brengen. Wilke Feenstra kwam in 
de Bibliotheek Zwartsluis om aan 
zwangere vrouwen te laten zien wat 
bellypainting is. Wie zwanger is, 
krijgt te maken met een hele eigen 
vorm van vriendschap. Vriendschap 
met haringen, augurken of zakken 
patat zouden mannen grappend 
zeggen. Maar vrouwen zullen 
eerder zeggen vriendschap met 
nieuwe vriendinnen. Vrouwen 
die ze ontmoeten dankzij hun 
zwangerschap. Of juist een oude 
vriendschap die zich verdiept juist 
door wat ze nu ervaren. Het is een 
bijzondere tijd. Bellypainting kan 
een mooie herinnering aan deze tijd 
zijn. Een aantal vrouwen liet zo’n 
mooie herinnering maken.


