
 

E-BOOKS IN 2018
Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books  lenen. 
Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount  bij en 
worden er meer e-books uitgeleend. 
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik  van 
e-books in 2018 voor de
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KEnGETALLEn 2018
Subsidie 413.500
formatie in fte 3.2 fte
openingsuren per week 90,5 

WERKGEBIED, KLAnTEn En UITLEnInGEn

Aantal inwoners gemeente Zwartewaterland 22.468
Bezoekersaantallen totaal 95.566
Aantal leden totaal 5.600
0-18 jaar 2.654
18 jaar en ouder 2.946
Betalende leden 29%

Uitleningen totaal (incl. verlengingen) 159.950
Uitleningen per lid 32.5
Uitleningen E-books 6.984
E-book leners 516
Aantal school- en instellingsabonnementen 120

facebook volgers 149
Twitter volgers 405 

Collectie totaal 38.234
Collectie dBoS 1.893
Collectie per inwoner 1.6
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Bibliotheken, ook in nederland, zijn onmisbaar voor de gemeenschap. 
Het is de plek waar iedereen aan kennis kan komen. En terwijl er vaak 
wordt gezegd “Bibliotheken zijn toch helemaal niet meer nodig, we 
hebben internet, we hebben digitale boeken”, kan de gemeenschap 
niet zonder de Bibliotheek. Sterker nog, in onze gedigitaliseerde 
samenleving is de Bibliotheek belangrijker dan ooit geworden. 
Iedereen kan tegenwoordig gebruik maken van Bibliotheekdiensten 
vanuit de luie stoel, vanuit huis. Je hoeft alleen maar even naar de 
website van de Bibliotheek te gaan en je kunt materialen reserveren 
of e-books downloaden.

na fikse bezuinigingen door de economische crisis en veel 
onzekerheid voor alle Bibliotheekvestigingen in Zwartewaterland, 
zag het er in 2018 weer veel hoopvoller uit. na een bezuinigingsslag 
van 150.000 euro in drie jaar tijd zijn er nu weer kansen om te 
bouwen en cultureel te ondernemen. “We zien weer veel kansen 
en we pakken die ook aan, we zien genoeg uitdagingen”, zo zegt 
directeur Hans Hilbers. Binnen de Bibliotheek Zwartewaterland 
heeft zich een transitie voorgedaan van een traditionele Bibliotheek 
naar een maatschappelijk educatieve Bibliotheek. De Bibliotheek 
Zwartewaterland is het hart van de gemeenschap geworden!
Een krantje lezen, even met elkaar bijpraten, de nederlandse taal 
als anderstalige oefenen door met nederlanders te praten, de 
Bibliotheek is de plek waar mensen van verschillende achtergronden 
elkaar ontmoeten. Doordat de Bibliotheek zo middenin de 
samenleving staat is de Bibliotheek de perfecte organisatie om 
andere organisaties met elkaar te verbinden. Van kinderdagverblijven 
en scholen, van (amateur)kunstenaars tot een historische vereniging 
- de Bibliotheek weet hen samen te brengen en zo samen tot mooie 
projecten te komen. Terwijl naast al deze Bibliotheektaken, ook 
leesbevordering nog altijd speciale aandacht krijgt.

De Bibliotheek Zwartewaterland in de toekomst? Dan kan best een Bi-
bliotheek in een groter samenwerkingsverband worden. Sinds januari 

2019 is er een verkenning naar samenwerking tussen de Bibliotheken 
Zwartewaterland, Steenwijkerland, Kampen en Staphorst.

Met alles waar de Bibliotheek voor staat wordt een aspect nog 
weleens vergeten: het meest belangrijke bezit van de Bibliotheek 
gaat ’s nachts naar huis, het Bibliotheekpersoneel! (Citaat van 
Timothy Healy). De Bibliotheekmedewerkers kunnen makkelijk 
worden onderschat, maar zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de 
Bibliotheek er netjes en aantrekkelijk uitziet, zij helpen en begeleiden 
Bibliotheekgebruikers wanneer men materialen niet kan vinden, zij 
houden de bezoekers in de gaten en zij zijn degenen die optreden 
bij bijvoorbeeld overlast of ongewenst gedrag en zij helpen bij 
problemen met de apparatuur.

In dit jaarverslag over het jaar 2018 willen wij graag de resultaten 
laten zien van alle kansen en uitdagingen die in 2018 zijn aangepakt.

VESTIGInGEn
Verspreid over Zwartewaterland zijn er anno 2018 drie 
bibliotheeklocaties in Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt. Er zijn 
geen uitleenposten meer. De Bibliotheek Zwartewaterland is een 
financieel stabiele stichting.

SAMEnWERKInG
De Bibliotheek Zwartewaterland is lid van het netwerk van 
overijsselse Bibliotheken. Met de Bibliotheek Steenwijkerland heeft 
de Bibliotheek Zwartewaterland een gezamenlijk management. Er 
wordt dan ook efficiënt samengewerkt en lokaal beleid borduren zij 
altijd voort op provinciaal beleid. 

Libba Bray is in Amerika een bekende Young Adult auteur. Ze is nauw bevriend met de in nederland beter bekende John Green (hij schreef 
onder andere het boek “Een weeffout in de sterren”, dat ook succesvol verfilmd werd). Wat u nu moet met Libba Bray? Deze schrijfster schreef 
een belangrijk statement over Bibliotheken, waar ook ter wereld. Dit is wat zij vindt van Bibliotheken: “een Bibliotheekkaart is een paspoort 
tot wonderen en mirakels, een glimp in het leven naar andere levens, religies en ervaringen. Het hopen en dromen en streven van alle mensen 
waar ook op de wereld. Dit paspoort opent ogen en harten voor een wereld voorbij onze eigen voordeur. De Bibliotheek is onze beste hoop 
tegen tirannie, xenofobie, hopeloosheid, wanhoop, anarchie en onwetendheid”.

LEREn DooR TE ERVAREn
overzicht van activiteiten in 2018

HET TER BESCHIKKInG STELLEn VAn KEnnIS En 
InfoRMATIE
In de collectie van de Bibliotheek Zwartewaterland zijn 36.341 + 1893 
dBoS materialen opgenomen. Dit betekent dat de collectie sinds 2017 
vrijwel gelijk is gebleven. Wel zijn er collectiematerialen bijgekomen 
voor de Bibliotheek op School (dBoS). 
Via “CD’s Rotterdam” kunnen cd’s worden geleend en via de online 
Bibliotheek kunnen er vanuit huis E-books gedownload worden. 
De weg naar de online Bibliotheek wordt steeds vaker gebruikt in 
Zwartewaterland. Zo waren er in 2015 nog 2.858 uitleningen van 
E-books, in 2017 zijn deze uitleningen gestegen tot 5.704 en in 2018 
waren er alleen al in de maand juli maar liefst 866 uitleningen 
van E-books! In 2018 werden er gemiddeld 582 E-books per maand 
uitgeleend. De meeste uitleningen van E-books, 68 (!) procent, 
werden via een app gedaan (smartphone of tablet). 31 procent 
maakte hierbij gebruik van een E-reader en maar 1 procent gebruikte 
een pc of laptop. Vanwege de belangstelling voor E-books hield de 
Bibliotheek Zwartewaterland regelmatig E-book spreekuren.

HET BIEDEn VAn MoGELIJKHEDEn VooR 
onTWIKKELInG En EDUCATIE
De Bibliotheek Zwartewaterland faciliteert de Stichting Taal 
voor het Leven via een Taalpunt en helpt op die manier de 
basisvaardigheden van laaggeletterden verhogen. Er is een aanbod 
digitale vaardigheden. Het programma Passend Lezen zorgt ervoor 
dat burgers die moeite hebben met lezen toch de kans hebben om te 
lezen dankzij gesproken boeken. Via het project De VoorleesExpress 

stimuleert de Bibliotheek Zwartewaterland de taalontwikkeling 
van kinderen en verrijkt zij de taalomgeving thuis. Bij het project 
Boekstart worden alle ouders van baby’s in Zwartewaterland 
benaderd en krijgen zij de kans om al op heel jonge leeftijd te starten 
met taalontwikkeling van hun kind. 

Een ander project op het gebied van taalontwikkeling is het project 
de Bibliotheek op School. Met dit landelijk ontwikkelde programma 
richten de school en de Bibliotheek zich op een verbetering van 
de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden. 
Het plezier in lezen staat hierbij voorop! De samenwerking 
tussen de Bibliotheek, het onderwijs en de gemeente bestaan uit 
verschillende bouwstenen, zoals een gedeelde visie, het lees- en 
mediaplan, dagelijks aandacht voor lezen in de les en natuurlijk een 
prachtige collectie. Een andere bouwsteen zijn de activiteiten. In 
Zwartewaterland is er nu 1 basisschool gestart die met de Bibliotheek 
Zwartewaterland de komende jaren intensief gaat samenwerken om 
de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van 
kinderen te vergroten. Dit gebeurt onder andere door middel van 
een aantrekkelijke en actuele collectie op de school, activiteiten voor 
kinderen, leerkrachten en ouders.

De Bibliotheek Zwartewaterland is een voorloper op het gebied 
van Design Thinking in de Bibliotheekwereld. Dit kan dankzij de 
intensieve samenwerking met de Bibliotheek Kop van overijssel 
waarmee zij een gedeeld management hebben. Burgers uit 
Zwartewaterland kunnen dan ook gebruik maken van het 
KennisLab in Steenwijk. Maar ook in de locaties van de Bibliotheek 
Zwartewaterland is veel aandacht voor STEAM technieken (Science - 
Technology - Engineering - Art - Math). 

Kinderen en jeugd
• Bibliotheekinstructies media educatie
• Groepsbezoeken van schoolklassen
• Klassikaal lenen door schoolklassen
• Voorleesmiddagen
• Kinderboekenweek, thema “Vriendschap”
• Kinderboekenweek: escape spel met basisscholen in 

Zwartewaterland en Steenwijkerland
• Kinderboekenweek: voorlezen met kamishibai 

(vertelkastje)
• Kinderboekenweek: poppenkast
• Kinderboekenweek: vriendschapsbandjes maken
• nationale Voorleesdagen: Voorleesmiddag met 

Gerda Buter
• nationale Voorleesdagen: vingerpop tijgertje 

cadeau voor nieuwe leden
• Media Ukkie Dagen
• nationale Voorleeswedstrijd
• MediaQuest
• VoorleesExpress
• Boekstart, en Boekstart in de KoV
• De Bibliotheek op School
• Workshops KennisLab
• Activiteiten van de Bibliotheek zijn opgenomen 

in het Cultuurmenu van de gemeente 
Zwartewaterland

Volwassenen
• nederland Leest, thema “Voeding”
• Workshops KennisLab
• Boekenweek, thema “natuur”
• Schrijversfestival
• Klik & Tik
• Digisterker
• Weken van het Spannende Boek
• Week van de Alfabetisering
• Maand van de Geschiedenis
• Taalpunt van Taal voor het Leven
• Leesclubs
• Lezingen, workshops en films in 

samenwerking met SCAB, SAKZ en 
SCEG

• Delpher
• filmbieb
• Hulp bij Belastingaangifte
• oefenprogramma Theorie Rijbewijs
• Winkler Prins online
• Tel Je Geld
• Buurttafel
• AIo punt “Samen 

Zwartewaterland” (Advies, 
Informatie en ontmoetingspunt)

• Vakantiebieb

LEREn DooR TE VRAGEn
Leden en lenen: de cijfers

In 2018 bestaat het personeelsbestand uit 3.2 fte, daarmee is het 
personeelsbestand ongeveer gelijk gebleven. Er zijn 7 medewerkers 
die parttime in de Bibliotheekfuncties werken. In de bibliotheken 
werken 15 vrijwillige medewerkers in de front office en daarbij nog 
63 vrijwilligers in programma’s als het Taalpunt, de VoorleesExpress 
en Voorlezen in de Bibliotheek. Er zijn 5 vrijwillige bestuursleden. 

De openingstijden van de vestigingen bij de Bibliotheek 
Zwartewaterland gelijk gebleven aan die van 2017: 90,5 
openingsuren. Het totaal aantal leden is voor het eerst sinds jaren 
weer wat gestegen. De Bibliotheek is van 4.911 leden naar 5.600 leden 
gegaan. Hiermee scoort de Bibliotheek Zwartewaterland wederom 
boven het landelijke gemiddelde.  

De Bibliotheek Zwartewaterland blijft investeren in ledenwerf- en 
ledenbehoud campagnes. Het landelijk gemiddelde van het aantal 
uitleningen ligt in nederland op 19 uitleningen per lid.  ook bij de 
uitleningen scoort de Bibliotheek Zwartewaterland hoger dan het 
landelijke gemiddelde. Het aantal uitleningen per lid is in 2018 gelijk 
gebleven,  32,5 uitleningen per lid. De Bibliotheek Zwartewaterland 
neemt een belangrijke positie in binnen de gemeenschap van 
Steenwijkerland. Maar liefst 138.988 bezoekers telde de Bibliotheek 
Zwartewaterland in het jaar 2018.

De virtuele of digitale Bibliotheek wordt steeds bekender onder leden 
en -niet leden. Via de website www.bibliotheekzwartewaterland.nl 
kan informatie over activiteiten en nieuws uit de Bibliotheek 
worden opgezocht, maar ook kan er onder andere gebruik worden 
gemaakt van de catalogus van de Bibliotheek. ook werd er gebruik 
gemaakt van apps als VakantieBieb, LuisterBieb, Bibliotheek Wise 
en de Bibliotheek. De Bibliotheek Zwartewaterland communiceert 
steeds vaker via social media zoals Twitter en facebook. Zo heeft de 
Bibliotheek Zwartewaterland 405 volgers via Twitter en via facebook 
149 volgers.

KLAnTTEVREDEnHEID
Jaarlijks werden in Zwartewaterlanddoor de Bibliotheek 
Zwartewaterland klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. 
De wijze waarop verschilde steeds, maar sinds 2015 wordt er 
samengewerkt met Ruigrok netpanel. Via een website kunnen 
klanten uit de Zwartewaterland zich opgeven voor deelname aan 
het BiebPanel en elk kwartaal krijgen zij vragen over een onderwerp. 
In 2016, 2017 en 2018 zijn zo gegevens verzameld over onder 
andere de onderwerpen: toekomst van de Bibliotheek, collectie & 
informatiefunctie en klanttevredenheid. De uitslagen werden elk 
kwartaal op de site van de Bibliotheek Zwartewaterland gepubliceerd 
en uit de gegevens volgden acties die door de medewerkers van de 
Bibliotheek zijn uitgevoerd.

BEVoRDEREn VAn HET LEZEn En HET LATEn KEnnIS MAKEn 
MET LITERATUURDE BIBLIoTHEEK ZWARTEWATERLAnD

HET oRGAnISEREn VAn onTMoETInG En DEBAT
Bij ontmoeting en debat blijkt uit onderzoek dat inwoners uit Zwar-
tewaterland behoefte hebben aan lokaal talent en lokale discussies. 
De Bibliotheek speelt in op deze behoefte en op lokale en regionale 
betrokkenheid door het faciliteren van ontmoetingsplekken. In alle 
vestigingen is gratis Wi-fi. Tevens zijn er lees- en werkplekken en kan 
men een kopje koffie of thee gebruiken. 
De samenwerking met het SCAB is geïntensiveerd. Alle activiteiten 
van deze stichting worden in de locatie van de Bibliotheek gehouden. 
Een mooi voorbeeld is de buurttafel waar ouderen en andere belang-
stellenden gezamenlijk kunnen genieten van een broodmaaltijd. ook 
faciliteert de Bibliotheek Zwartewaterland discussiemogelijkheden 
via bijvoorbeeld een politiek debat.

HET LATEn KEnnISMAKEn MET KUnST En CULTUUR
Via lezingen, workshops, films en voorstellingen geeft de Bibliotheek 
Zwartewaterland alle inwoners uit Zwartewaterland de kans zich 
te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Een greep uit 
de culturele activiteiten in Zwartewaterland: schrijfster Anita 
Terpstra, filmavonden, exposities fotoclub Positief, een lezing over 
de gedichten van Vasalis, er was een SCAB-projectkoor dat de film “La 
Traviata” opluisterde, Muziek op Schoot, er was een Bridge Drive, een 
one man show van Jako de Groot, etc.

Via de website www.bibliotheekzwartewaterland.nl kan informatie 
over activiteiten van en nieuws uit de Bibliotheek worden opgezocht, 
kunnen online cursussen worden gevolgd, kan er gebruik worden 
gemaakt van de catalogus, boeken worden gereserveerd of verlengd, 
E-books gedownload etc.

Het enige dat je absoluut moet weten, 
is de locatie van de Bibliotheek!
Albert Einstein

“

Twijfel je? Ga naar 
de Bibliotheek!

J.K. Rowling

”

”Een origineel idee. Dat kan niet 
zo moeilijk zijn. De Bibliotheek 

is gevuld met goede ideeën!
Stephen Fry

 Google kan je 100.000 
antwoorden geven, een 
bibliotheekmedewerker 
kan je meteen het juiste 

antwoord geven.
 Neil Gaiman, een Britse auteur

”


