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KENGETALLEN 2017
Subsidie 409.500,00

Formatie 2,6

Collectie totaal 36.341
Collectie volwassenen 18.695
Collectie jeugd 17.646
Collectie per lid 7,4
Collectie per inwoner 1,6

Uitleningen totaal incl. verlengingen 159.950
Uitleningen per lid 32,6
Uitleningen per inwoner 7,1
Uitleningen per medium 4,4

Uitleningen e-books 5.704
E-book leners 562
Aantal school- en instellingsabonnementen 47

Openingsuren per week 90,5

Aantal inwoners Zwartewaterland 22.470
Bezoekersaantallen totaal 86.640
Leden totaal 4.911
0-18 jaar 3.519
18 jaar en ouder 1.392
Leden Agnietencollege 678

Percentage inwoners lid 21,9

Leren door 
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DE BIBLIOTHEEK 
ZWARTEWATERLAND
Nederlanders associëren de Bibliotheek met boeken. In een Bibliotheek kun je boeken lenen. Punt. 
Een andere associatie die mensen met de Bibliotheek hebben is dat het een plek is waar je informatie kunt halen. 
Een logische associatie, immers uit boeken kun je veel informatie halen: het verwijdt je blik op de wereld waarin we leven.
De Bibliotheek is bij uitstek de plek om wijsheid te vergaren. De Bibliotheek wil alle inwoners in Nederland dan ook een platform 
bieden voor persoonlijke ontwikkeling, levenslang leren en het ontwikkelen van maatschappelijke kansen.
In de nieuwe Bibliotheekwet, ingevoerd in 2015, staan dan ook de kernwaarden van de Bibliotheek in Nederland:

“Al onze kennis heeft 
     zijn oorsprong  
          in gevoel”
                Leonardo da Vinci

1. De Bibliotheek is een warenhuis van kennis en informatie
2. De Bibliotheek is een centrum voor ontwikkeling en educatie
3. De Bibliotheek is een inspiratiebron voor lezen en literatuur
4. De Bibliotheek is als een encyclopedie voor kunst en cultuur
5. De Bibliotheek is een podium voor ontmoeting en debat

Voor de Bibliotheek Zwartewaterland zijn deze kernwaarden 
samengevat in drie programmalijnen:
1. De fysieke Bibliotheek als ontmoetingsplaats
2. Informatie en lezen
3. Educatie en jeugd

De Bibliotheek is hard op weg zich te transformeren van een 
klassieke Bibliotheek naar een maatschappelijke en educatieve 
Bibliotheek.

Omdat ons brein gewend is om in vaste patronen en beelden 
te denken, is het moeilijk dit patroon te doorbreken. Dat de 
Bibliotheek een flexibele organisatie is en bereid is om te veran-
deren (en ook daadwerkelijk verandert) wordt door dit patroon 
nog weleens vergeten. Wie van vaste patronen houdt, zal nooit 
iets nieuws verzinnen. Juist in de Bibliotheekwereld worden 
medewerkers keer op keer gemotiveerd mee te bewegen met de 
vragen van de maatschappij. Juist door deze flexibele instelling 
zijn Bibliotheekmedewerkers van de Bibliotheek Zwartewa-
terland gedreven om steeds weer iets nieuws te proberen en 
verwachtingspatronen te doorbreken.

In de Bibliotheek is het nodig dat er veel creatieve denkers zijn. 
Sommigen denken bij creatieve denkers aan creatieve geesten 
zoals Rembrandt, Michelangelo of Leonardo da Vinci, maar dat 
is een misverstand.  

Creatief denken kan iedereen, je moet vooral ‘out of the box’ 
willen denken. Creatief denken is niets meer dan ‘iets nieuws 
bedenken’ en juist hierin zijn Bibliotheekmedewerkers sterk. 
Hier ligt hun kracht. Zij willen leren door te doen. Zij willen elke 
inwoner de kans geven om te leren door te doen.

In het jaar 2017 is dan ook een belangrijke slag geslagen in de 
transitie van de klassieke Bibliotheek naar de meer maatschap-
pelijke en educatieve Bibliotheek. In dit jaarverslag laten wij u 
graag de resultaten zien.  

VESTIGINGEN
Verspreid over Zwartewaterland zijn er anno 2017 drie biblio-
theeklocaties en een uitleenpost. De vestigingen zijn Hasselt, 
Genemuiden en Zwartsluis. Er is een uitleenpost in Kamperzee-
dijk. De uitleenpost in Kamperzeedijk is in de basisschool De 
Driester. Op deze locatie is tevens gestart met het project de 
Bibliotheek op School. In 2017 sloten de gemeente, Sluuspoort 
en de Bibliotheek Zwartsluis een overeenkomst: per maandag 
3 april gingen de deuren van de Bibliotheek Zwartsluis voor het 
eerst open in Sluuspoort. Vrijwilligers van Sluuspoort en de 
Bibliotheek, en Bibliotheekpersoneel verzorgen gezamenlijk de 
openingsuren van deze vestiging.  

In 2017 kreeg de Bibliotheek Zwartewaterland opnieuw haar 
SCOB-certificaat. Volgens de auditoren is de Bibliotheek 
Zwartewaterland een goed geleide Bibliotheek waar 
met bescheiden middelen veel wordt bereikt.

Het niets heeft geen centrum 
en zijn grenzen zijn het niets
Leonardi da Vinci

De mens zal met grote vleugels, doordat hij   
  tegen de weerstand biedende lucht kracht weet 
  te ontwikkelen, met succes de lucht overwinnen 

  en zich op haar verheffen kunnen 
 Leonardo da Vinci 

” “

LEREN DOOR TE ERVAREN
Overzicht van activiteiten in 2017

HET TER BESCHIKKING 
STELLEN VAN KENNIS EN INFORMATIE
In de collectie van de Bibliotheek Zwartewaterland zijn 36.341 
materialen opgenomen. Dit betekent een flinke afname ten 
opzichte van 2016. Er zijn per lid 7,5 materialen beschikbaar in 
de collectie van Zwartewaterland. De fysieke collectie mag dan 
zijn afgenomen, Bibliotheekleden hebben tegenwoordig een heel 
scala van mogelijkheden om aan materialen te komen. Zo is het 
via Muziekweb mogelijk cd’s te lenen en via het E-book platform 
van de Bibliotheek kan er vanuit de luie stoel in huis E-books 
gedownload worden. Er is zelfs een E-book ambassadeur die uitleg 
kan geven over het gebruik van E-books op de E-reader, tablet, 
smartphone of pc. De weg naar het E-book platform wordt dan ook 
steeds vaker gebruikt in Zwartewaterland. Zo waren er in 2015 nog 
2.858 uitleningen van E-books, in 2016 is dit gestegen naar 4.838 
en in 2017 zijn deze uitleningen gestegen tot 5.704. En dan worden 
door Bibliotheekleden, naast het reguliere E-book platform, ook 
nog E-books geleend via de VakantieBieb en de LuisterBieb. Hier 
zijn alleen landelijke cijfers bekend, maar elk jaar gebruiken rond 
de 2 miljoen Nederlanders de VakantieBieb en naar de LuisterBieb 
wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen keer geluisterd.

HET BIEDEN VAN MOGELIJKHEDEN 
VOOR ONTWIKKELING EN EDUCATIE
De Bibliotheek Zwartewaterland faciliteert voor de Stichting Taal 
voor het Leven en helpt op die manier de basisvaardigheden van 
laaggeletterden verhogen. Uit onderzoeken blijkt dat de totale 
maatschappelijke kosten voor laaggeletterden rond de 1,13 
miljard euro bedragen. Het onvermogen om te kunnen lezen 
en schrijven resulteert in minder inkomsten uit werk en hogere 
zorgkosten. Volgens Stichting Lezen en Schrijven wordt het 
totaal aan laaggeletterden in elke gemeente zwaar onderschat. 
In Zwartewaterland werkt de gemeente nauw samen met de 
Bibliotheek en Stichting Taal voor Leven om laaggeletterden een 
nieuwe kans te geven.

Via het project De VoorleesExpress stimuleert de Bibliotheek 
Zwartewaterland de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt 
zij de taalomgeving thuis. Via 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. Boekstart is een groeiend succes, maar liefst 35% van 
ouders met een pasgeboren baby haalt een boekstartkoffertje op 
bij de Bibliotheek.

Een ander project op het gebied van taalontwikkeling is het project 
de Bibliotheek op School. Met de Bibliotheek op school slaan 
onderwijs, Bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er 
dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school 
én thuis. In Zwartewaterland is er nu één 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 scholen, activiteiten voor kinderen, leerkrachten en ouders.

De Bibliotheek Zwartewaterland is een voorloper op het gebied 
van Design Thinking in de Bibliotheekwereld. Hierbij zijn nauwe 
contacten met het KennisLab in de Bibliotheek Steenwijk.  Mede 
dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen jong en oud zich hier 
ontwikkelen op het gebied van nieuwe digitale technieken zoals 3d 
printen en -ontwerpen, lasersnijden en vinyl snijden. Ook zijn er 
regelmatig workshops binnen het kader Design Thinking. Maar ook 
in de vestigingen in Zwartewaterland is er regelmatig aandacht 
voor 3D printen, voedsel printen en robotica.

BEVORDEREN VAN HET LEZEN  
EN HET LATEN KENNIS MAKEN MET LITERATUUR
Kinderen en jeugd
• Bibliotheekinstructies media educatie
• Groepsbezoeken van schoolklassen
• Klassikaal lenen door schoolklassen
• Voorleesmiddagen
• Kinderboekenweek: theatervoorstelling voor basisscholen  

‘Hakim op z’n best’
• Nationale Voorleesdagen
• Nationale Voorleeswedstrijd
• Schoen zetten voor Sinterklaas: schoenboekje
• VoorleesExpress
• Boekstart
• De Bibliotheek op School
• Workshops KennisLab
• Activiteiten voor de jeugd van de Bibliotheek Zwartewaterland 

zijn opgenomen in het Cultuurmenu van de gemeente Zwarte-
waterland

Volwassenen
•  Nederland Leest ‘Robotisering’
• Workshops KennisLab
• Boekenweek
• Klik & Tik
• Digisterker
• Weken van het Spannende Boek
• Week van de Alfabetisering
• Taalhuis van Taal voor het Leven
• Onlinecursussen van de Bibliotheek
• Lezingen, workshops, filmavonden i.s.m. SCAB, SCEG en SAKZ
• Winterfair
• Euimarkt
• SCAB Uitmarkt
• Exposities
• Schrijversbezoeken

HET ORGANISEREN VAN ONTMOETING EN DEBAT
Bij ontmoeting en debat blijkt uit onderzoek dat inwoners uit Steen-
wijkerland 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 de 
vestigingen van de Bibliotheek Zwartewaterland is gratis Wi-Fi.  
Tevens zijn er lees- en werkplekken en kan men een kopje koffie of 
thee gebruiken. In het kader van Nederland Leest was er een lezing 
over Robotisering. Tijdens deze lezing kregen geïnteresseerden 
inzage in wat robotisering voor het werk en de directe omgeving kan 
gaan betekenen. Hierover kon men met elkaar in gesprek gaan.    

HET LATEN KENNISMAKEN MET KUNST EN CULTUUR
Via lezingen, workshops en voorstellingen geeft de Bibliotheek 
Zwartewaterland alle inwoners uit de gemeente de kans zich te 
ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Zo was er onder 
andere de jubileumavond van Fotoclub Positief, kwam de bekende 
auteur Arthur Japin op bezoek, waren er kindervoorstellingen, was 
er een boekverkoop tijdens de Euimarkt en kwam ook de bekende 
schrijfster Vonne van der Meer naar Zwartewaterland. In maart 2017 
was er speciale aandacht bij de Bibliotheek Zwartewaterland voor 
het SCAB. Deze culturele vrijwilligersorganisatie vierde in 2017 het 
25-jarig jubileum.

LEREN DOOR TE VRAGEN
Leden en lenen: de cijfers

In 2017 is het personeelsbestand afgenomen tot 3,19 fte. 
Er zijn 6 medewerkers die parttime in de Bibliotheekfunc-
ties werken. In de Bibliotheek Zwartewaterland werken 19 
vrijwillige medewerkers en 5 vrijwillige bestuursleden.  
Ook via het Taalpunt en de VoorleesExpress werken 50 
vrijwilligers in de Bibliotheek Zwartewaterland.

De openingstijden van de vestigingen bij de Bibliotheek 
Zwartewaterland zijn flink gestegen. Van 60,0 uren naar 
90,5 uren in 2017. Het totaal aantal leden is iets afgenomen. 
De Bibliotheek is van 6.032 leden naar 5.589 leden gegaan. 
Hiermee scoort de Bibliotheek Zwartewaterland toch nog 
boven het landelijke gemiddelde. Volgens het landelijke 
gemiddelde hebben Bibliotheken gemiddeld 3.722 leden.

De Bibliotheek Zwartewaterland blijft investeren in leden-
werf- en ledenbehoud campagnes. Het landelijk gemiddelde 
van het aantal uitleningen ligt in Nederland op 19 uitle-
ningen per lid. Ook bij de uitleningen scoort de Bibliotheek 
Zwartewaterland hoger dan het landelijke gemiddelde.  
Er zijn 32,6 uitleningen per lid! 

De virtuele of digitale Bibliotheek wordt steeds bekender 
onder leden en –niet leden. Via de website www.biblio-
theekzwartewaterland.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, Filmbieb, Bibliotheek 
Wise en de Bibliotheek. De Bibliotheek Zwartewaterland 
communiceert steeds vaker via social media zoals Insta-
gram, Twitter en Facebook.  

KLANTTEVREDENHEID
Jaarlijks werden in Zwartewaterland door de Bibliotheek 
Zwartewaterland klanttevredenheidsonderzoeken ge-
houden. 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 en 2017 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.


