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Dat de Bibliotheek 
Zwartewaterland een bij 

de samenleving betrokken 
Bibliotheek is, blijkt misschien wel uit 

dit voorbeeld:

Woensdag 23 juli 2014 stond Nederland 
stil bij de slachtoffers van de ramp 

van de MH 17. In de gemeente 
Zwartewaterland werden tussen 

15.55 en 16.00 uur de klokken 
geluid en in de Bibliotheek 

Zwartewaterland  werd  
een minuut stilte 

gehouden.

De fysieke Bibliotheek
De Bibliotheek Zwartewaterland wil een toegankelijke plek zijn voor iedereen. Van een organisatie die boeken uitleent, 
is de Bibliotheek de afgelopen jaren veranderd in een centrum voor informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en de-
bat. Ook niet-leden weten de weg naar de Bibliotheek te vinden: om gebruik te maken van het internet, voor studie, 
voor rust en concentratie, voor een lezing, workshop, schoolbezoek of cultureel evenement. Dankzij een evenwichtige 
en pluriforme collectie heeft de Bibliotheek Zwartewaterland voor elk wat wils. De collectie van een Bibliotheek is dat 
wat misschien het meest direct in het oog springt bij een Bibliotheek, toch wordt juist de connectie meer en meer 
belangrijker. Juist de functies ontmoeting, educatie, culturele evenementen en de digitale Bibliotheek maken dat de 
Bibliotheek Zwartewaterland haar klanten blijven verleiden om meer en vaker naar de Bibliotheek te komen: zowel 
naar de fysieke Bibliotheek als naar de digitale. Immers klanten die liever in de ‘leunstoel’ willen blijven, zijn net zo 
welkom! Dankzij de digitale Bibliotheek is de Bibliotheek Zwartewaterland dan ook online altijd open! 
De Bibliotheek Zwartewaterland maakt zichzelf graag zichtbaar voor leden en niet-leden via social 
media als twitter, facebook en pinterest, maar is ook wekelijks te horen via de lokale radiozender 
Zwartewater FM.

Vestigingen
Verspreid over Zwartewaterland zijn er anno 2014 drie 
bibliotheeklocaties en één uitleenpost. De vestigingen zijn 
Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De uitleenpost is in Kamperzeedijk.  
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Overzicht van activiteiten in 2014
Kinderen en jeugd
• Kinderboekenweek, thema ‘Feest!’
• Kinderboekenbal in d’Overtoom in samenwerking met Readshop Express Genemuiden,  

m.m.v. kinderboekenauteur Nanda Roep, dansdocente Christy Bagerman (o.a. lessen  
gevolgd aan de Hollywood Academy, de Edge Performing Arts Center en bij Brindsyda Zarate)  
en DJ Michiel Bos met zijn spinkit 

• Nationale Voorleesdagen met voorleesshow voor peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en  
kamishibai en vertelplaten voor primair onderwijs

• Campagne ‘Vaders Voor Lezen’
• Organisatie van de lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd
• Leesbevorderingsproject Boekstart voortgezet in Zwartewaterland i.s.m. gemeente en consultatiebureaus
• Cursus Open Boek
• iKindmiddag voor ouders over tablets en apps
• Streektaalfestival: De Bibliotheek maakt lesbrief voor scholen over streektaal en verspreidt deze onder scholen 

en vraagt Martin en Jannie Bakker een K3 lied te bewerken naar de Gællemuniger streektaal (met toestemming 
van het management van K3). Tijdens het Streektaalfestival zingen kinderen en ouders het lied terwijl Mix 
Move er een dans op doet.

Volwassenen
• Nederland Leest met ‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ‘t Hart
• Boekenweek 2014 met het thema ‘Ondertussen ergens anders’ (reizen)
• De maand van het Spannende boek met een groot aanbod van actuele thrillers en leden van de Bibliotheek konden 

via de bibliotheeksite en facebook meedoen met een online whodunit spel in zeven delen met een verhaal van Mari-
on Pauw, ook was er een online boekentipper en waren er in de Bibliotheek voor leden spannende tasjes.

• Start e-book platform voor bibliotheekleden
• Steeds meer leden ontdekken app Luisterbieb, top 3 downloads zijn Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken
• Start vernieuwde website erfgoedbibliotheek collectie Overijssel
• VakantieApp tijdens vakantieperioden ook voor de jeugd
• Voordeel met je biebpas-korting voor bibliotheekleden
• Project Taal voor het Leven wordt voortgezet, nieuwe taalcoaches geworven en de eerste taalcoaches worden 

gekoppeld aan taalcursisten
• De Bibliotheek krijgt van de provincie subsidie voor een 3d printer
• Start iBieb programma – het mediawijzer maken van jeugd en volwassenen: tabletcafé, ebookspreekuur, 3d 

demonstraties, 3d cursussen
• Rabobank IJsseldelta schenkt touchscreen aan de Bibliotheek t.b.v. gebruik aan alle partners in het Olde  

Stad Uus. Direct na schenking wordt het touchscreen meteen veel aangevraagd door partners.
• HEMA Academie
• Bibliotheek App
• eMuziek
• Start boekwikkels in de uitlening
• Diverse lezingen, workshops en films i.s.m. SCAB, SAKZ en SCEG zoals onder andere 

cursussen klassieke muziek, poppy’s maken, een kijkje in het leven van Simon 
Carmiggelt, cursus architectuur, genieten van tuinen, beroepsavonturier 
Jolande Linschooten, een politieke forumavond, familiefilm  
‘Verschrikkelijke ikke’ of een meditatieve avond over klankschalen.

 “Dankzij de 
   boekwikkel vandaag 
      een boek meegenomen 
         dat ik anders niet 
              had gekozen! 
      Leuk!”

LEESBEVORDERING EN  
VERMINDERING LAAGGELETTERDHEID
De Bibliotheek faciliteert en neemt deel aan diverse lees-
programma’s voor kinderen, zoals de Nationale Voorlees-
dagen, de Nationale Voorleeswedstrijd, de Kinderboeken-
week en voor volwassenen de Boekenweek, de Maand van 
het spannende boek en lokaal bijvoorbeeld het Streektaal-
festival, de Winterfair en het W.G. van de Hulst festival. Het 
project Boekstart is een voorbeeld van leesbevordering op 
jonge leeftijd. In alle vestigingen vonden in 2014 regelma-
tig groepsbezoeken plaats. Er zijn intensieve contacten 
met zowel het basisonderwijs als het voortgezet onder-
wijs. De Bibliotheken bieden advies op het gebied van me-
diawijsheid. De bibliotheken bieden ook ondersteuning 
aan kinderen en volwassen met leesproblemen, middels 
een Makkelijk- en Aangepast Lezen Plein. In 2013 is er ge-
start met het project Taal voor het Leven en zijn er vrijwil-
lige taalcoaches opgeleid. In 2014 is dit project voortgezet 
en zijn de eerste vrijwillige taalcoaches gekoppeld aan 
de eerste taalcursisten. Ook zijn er nieuwe taalcoaches in 
opleiding genomen. De verwachting is dat deze groep be-
gin 2015 gekoppeld zullen worden aan taalcursisten. Twee 
dagdelen per week is er een Taalpunt, een inloop, voor ie-
dereen die lezen lastig vindt of moeite heeft met rekenen 
en schrijven. Maar ook de taalcoaches kunnen hier terecht 
voor al hun vragen.

LEREN EN INFORMEREN
De omstandigheden waarbinnen de Openbare Biblio-
theek haar taken uitvoert zijn de laatste jaren al sterk 
veranderd. Maar zullen ook nog sterker veranderen. Hoe 
die verandering zich uiteindelijk kristalliseert is in een 
glazen bol kijken. Zeker is, dat de digitale content een 
belangrijke ontwikkeling is geworden naast het aanbie-
den van alleen de fysieke materialen als boeken, dvd’s 
en cd’s. Ook is duidelijk dat er een publiek is dat blijft 
verlangen naar het tastbare en een bijna haat-liefde 
verhouding heeft ontwikkeld met de digitale wereld: 
informatie zoeken  is geaccepteerd,  maar papier is hei-
lig. Terwijl anderzijds er een publiek is waar het papier  
ontheiligd is en voor digitaal het toverwoord geldt. 

De landelijke bibliotheekorganisatie anticipeert door de 
verdere ontwikkeling van de digitale Bibliotheek, naast 
de fysieke bibliotheken. Hiermee kunnen leden van de 
Bibliotheek e-books lezen, achtergrondinformatie bekij-
ken en zien in welke bibliotheken welke boeken beschik-
baar zijn. Beide zijn en blijven belangrijk voor iedereen 
die zich wil ontwikkelen, die wil (leren) lezen, studeren 
of die zich wil informeren. En er worden apps gelanceerd 
die passen bij het merk Bibliotheek en die aansluiten bij 
de behoefte van de doelgroepen. De Bibliotheek heeft 
een maatschappelijke taak en blijft een belangrijke toe-
gangsplek tot informatie, kennis en cultuur. De Eerste 
Kamer heeft op 18 november 2014 het wetsvoorstel Wet 
stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aan-
genomen.  De oude Bibliotheekwet dateerde nog uit de 
jaren tachtig. De nieuwe wet is op 1 januari 2015 in ge-
gaan.  De Bibliotheekwet regelt de digitalisering van de 
Openbare Bibliotheek en zorgt voor structurele financie-
ring daarvan door de Rijksoverheid. In deze wet is vast-
gelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben 
tot een Openbare Bibliotheek, zowel in fysieke als digita-
le vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd 
waaraan een Openbare Bibliotheek moet voldoen.

ONTMOETING EN DEBAT
Digitalisering en het gebruik van internet blijven toene-
men, evenals de individualisering en zelfredzaamheid. 
Tegelijkertijd is er een grotere behoefte aan contact, (ge-
deelde) zorg en aan samenhang. De Bibliotheek speelt 
in op deze gemeenschapszin en op lokale en regionale 
betrokkenheid. Het faciliteren van een ontmoetingsplek 
is een grote kans. Op de drie vestigingen is gratis WiFi. 
Tevens zijn er lees- en werkplekken en kan men een kop-
je koffie of thee gebruiken.

Leden en lenen: de cijfers
In 2014 is het personeelsbestand afgenomen naar 4,7 fte. Hierdoor zijn 
de personeelsuitgaven iets afgenomen. Er zijn 9 medewerkers die parttime 
in de functies werken. De openingstijden van de vestigingen Hasselt, Zwart-
sluis en Genemuiden bleven gelijk met 2012, in totaal 60,0 uur per week. Wat 
betreft samenstelling van de collectie: deze is nagenoeg gelijk gebleven. Het totaal 
aantal leden nam licht af, met name het aantal ouder dan 18 jaar. De Bibliotheek telt 
ruim 6.615 leden: dit is 29,9 procent van de inwoners van Zwartewaterland. Een lichte 
afname van leden ten opzichte van 2013, maar nog steeds scoort de Bibliotheek Zwartewaterland ruim boven het 
landelijk gemiddelde van 23,7 procent en daar is de Bibliotheek Zwartewaterland dan ook trots op! Via het Biebsearch 
project zijn 678 leerlingen van het Agnieten College Zwartsluis lid van de Bibliotheek. Het aantal uitleningen nam ten 
opzichte van 2013 iets toe, naar 34,4 uitleningen per lid, en ook hier scoort Bibliotheek Zwartewaterland boven het 
landelijk gemiddelde dat op 26 uitleningen ligt. Het aantal bezoeken aan de virtuele ofwel digitale Bibliotheek steeg 
met 11,15 procent. Deze mensen bezochten de website www.bibliotheekzwartewaterland.nl, maakten gebruik van een 
BibliotheekApp of bekeken de social media. Opvallend in 2014 was de enorme sterke stijging door gebruikers van mo-
biele apparaten. Zo steeg het gebruik van de website van de Bibliotheek Zwartewaterland via mobiele apparaten met 
117,5 procent! Het overgrote deel van de gebruikers maakte daarbij gebruik van een iPad (ruim 50 procent), gevolgd 
door de iPhone (7 procent) en de Samsung Galaxy (4 procent). Dat de Bibliotheek meer is gaan inzetten op de digitale 
Bibliotheek lijkt dan ook een goede ontwikkeling te zijn.


