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Bibliotheekwerk is essentieel, dat werd tijdens 
corona nog weer extra duidelijk. Met als 

gevolg dat we tijdens de laatste lockdown 
zelfs open konden blijven. 

Natuurlijk waren er regels, maar er 
kon hulp en ondersteuning geboden worden. 

En daar hebben veel mensen dankbaar 
gebruik van gemaakt. 

We blijven altijd essentieel, omdat  
we kijken en luisteren naar wat  

onze bezoekers nodig hebben. 

De boeken zullen altijd klaar staan, 
maar er is veel meer dan dat. 

Laat je inspireren door deze terugblik 
en ontdek wat de mogelijkheden 

zijn voor de toekomst! 
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BIEB 3.0
Iedere samenleving heeft plekken nodig waar je 
je vrij voelt. Wie je ook bent, waar je ook vandaan 
komt en wat je ook doet, kunt of wil bereiken. 
Een plek waar je geprikkeld wordt, waar je je 
blik verruimt en je thuis voelt. In de bibliotheek 
is ruimte voor iedereen, zonder ego’s, maskers, 
functies, belangen, macht of onmacht. Hier 
verstillen verschillen. Mensen komen er vanuit 
nieuwsgierigheid, op zoek naar verbeelding, 
verdieping en verbinding – in persoon of digitaal. 

 In de bibliotheek staan we even stil en denken 
we goed na. Is dat niet wat we nodig hebben, 
juist in deze tijd? Juist nu veranderingen in de 
samenleving en de wereld veel kansen bieden 
maar ook overweldigend kunnen zijn. Iedereen 
in de samenleving is erbij gebaat dat we onszelf 
blijven ontwikkelen en elkaar blijven ontmoeten. 
De Bibliotheek is daarvoor dé plek!

DONORREGISTRATIE  
& CORONA
De Bibliotheek Zwartewaterland richt zich ook 
steeds meer op hulp rond digitale zorg. Op 2 
maart 2021 verzorgden wij in samenwerking met 
Anke Prinsen van de Nederlandse Transplantatie 
Stichting een online lezing over het belang van 
donorregistratie. Ook boden wij via de website, 
nieuwsbrief en telefoon praktische hulp bij het 
invullen van het online donorregister. Hetzelfde 
deden wij met het maken van een online afspraak 
voor de coronaprik en later het aanmaken van het 
coronabewijs. Voor dit laatste konden mensen 
gelukkig weer gewoon naar de Bibliotheek komen.

HULP BIJ 
BELASTINGAANGIFTE
Ondanks de lockdown heeft de Bibliotheek 
Zwartewaterland in maart en april 2021 
toch hulp bij belastingaangifte kunnen 
bieden. Wie hulp nodig had, kon zich op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur 
telefonisch aanmelden. 

Vervolgens namen onze deskundige 
vrijwilligers Folkert Elzinga, Marinus 
Huisman en Jan Huls contact op om 
mensen persoonlijk verder te helpen binnen 
de toen geldende coronamaatregelen. En 
daar is door enkele mensen zeer dankbaar 
gebruik van gemaakt.
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BOEKSTARTDAG 
In alle drie de bibliotheken werden op 19 juni de 
allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra 
hartelijk welkom geheten. Ze konden mee doen 
aan verschillende activiteiten om zo samen te 
ontdekken hoe fijn het is om met boekjes en taal 
bezig te zijn. Zo werd er voorgelezen uit Dikkie Dik, 
met een vertelkastje. Was er een sessie interactief 
voorlezen in samenwerking met Centrum voor 
logopedie en konden de kinderen deelnemen 
aan peutergym dat in samenwerking met 
bewegen in Zwartewaterland werd gegeven. 

Kinderen konden ook deelnemen aan een speur-
tocht, kleurplaten kleuren, op de foto met de voor-
leesshow of reuze grote prentenboeken lezen.  En 
elk nieuw BoekStart lid ging met een Coco vinger-
poppetje/knuffeltje, bekend van het prentenboek 
van het jaar 2021 'Coco kan het!', naar huis. 

ZADENBIBLIOTHEEK  
VOOR MEER NATUUR
Van 28 mei tot en met 5 juni 2021 namen de 
drie samenwerkende Bibliotheken Kop van 
Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst deel 
aan de mobiele collecte van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Dit leverde ruim tweehonderd 
euro op voor de Zadenbibliotheek, een kast waar 
je biologische zaden van groenten, kruiden en 
bloemen kunt lenen of ruilen. 

Op 17 juni 2021 opende de Bibliotheek Steenwijk 
als eerste een Zadenbibliotheek, met ook 
ruimte voor groene lezingen, workshops en 
meer. Op termijn komen er verspreid over de 
drie samenwerkende Bibliotheken nog zes 
Zadenbibliotheken bij.

HERSTART 
DIGITALE CURSUSSEN
Met een versoepeling van de 
coronamaatregelen kon de Bibliotheek 
Hasselt in het najaar van 2021 weer de 
eerste digitale cursus aanbieden. 

Op 8 november 2021 gingen vier 
deelnemers van start met de cursus 
Klik&Tik. Deze cursus is speciaal voor 
mensen die geen of nauwelijks ervaring 
hebben met het werken op een computer. 
De gedrevenheid van de twee vrijwillige 
docenten was groot, het enthousiasme 
van de vier deelnemers zo niet nog groter.  
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EXPERIMENTEN 
MET ZONNE-ENERGIE
Beweging halen uit de zon, lukt dat? Dit was 
de vraag waar 13 kinderen in de Bibliotheek 
Genemuiden mee aan de slag gingen op 26 
november. Samen met een docent van Tetem 
hebben ze zelf een paneeltje met zonnecellen in 
elkaar gezet. Even testen in de zon en… ja! Het 
is gelukt. Dit is een van de manieren waarop de 
Bibliotheek Zwartewaterland jeugd laat kennis 
maken met nieuwe technieken. Meekijken, 
meedoen en beleven!

KINDERBOEKENWEEK 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over 
beroepen na te denken of te fantaseren. Dat was het 
thema van de Kinderboekenweek week: ‘Worden wat 
je wil’. Van 6 t/m 16 oktober 2021 organiseerde de 
Bibliotheek een spelletjesfeest, speciaal ontwikkeld voor 
de onderbouw van de basisscholen. 

De leerlingen gingen aan de slag met boeken, beroepen 
en producten. Aan de hand van thema’s waren er diverse 
spelelementen waar illustraties voor hun boek waren 
te verdienen, zoals de ideeënmachine om een boek te 
maken, de megagrote patatten-race of de precisie klus 
om de meter hoge aankleedpoppen met verschillende 
beroepskleding aan te kleden. In alle drie de vestigingen 
vond het feest plaats en in totaal hebben 32 groepen van 
verschillende scholen meegedaan. 

WORDEN 

WAT JE WIL

JURIDISCHE  
FUSIE EEN FEIT
Op 16 december 2021 was het dan zover; de voor-
zitters van de drie besturen (Stichting Bibliotheek 
Staphorst, Stichting Bibliotheek Zwartewaterland 
en Stichting Bibliotheek Kop van Overijssel) hebben 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit 
is de eerste stap in een proces van verdergaande sa-
menwerking dat zal resulteren in een bestuurlijke 
fusie in het 1e kwartaal van 2022. Daarnaast wordt 
de bestuursvorm aangepast. De drie stichtingen 
krijgen een raad van toezicht met als logisch gevolg 
dat de bestuurstaken onder de verantwoordelijk-
heid van de directeur-bestuurder zullen vallen.
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Ook in 2021 waren er lange periodes waarin taalles-
sen, taalmorgens en taalverhogingslessen niet door 
konden gaan vanwege besmettingsgevaar. Deelne-
mers ontvingen wekelijks digitaal taalopdrachten 
thuis. Maar omdat NT-2 deelnemers niet gewend 
zijn om zelfstandig te leren, kwam dit niet goed 
uit de verf. In de loop van het jaar werd door de 
overheid vastgesteld dat NT-2 deelnemers tot een 
kwetsbare doelgroep behoren en zij de mogelijk-
heid moeten krijgen om toch naar taalactiviteiten 
te gaan. Gelukkig heeft het Taalhuis hun kunnen 
ondersteunen in die periode. 

BASISTRAINING VRIJWILLIGERS
In september/oktober 2021 was het mogelijk om de 
basistraining voor nieuwe taalvrijwilligers te volgen 
in de bibliotheek van Hasselt. Hiervoor was grote 
belangstelling; men vond het fijn weer iets actiefs 
te kunnen doen en als taalvrijwilliger aan de slag te 
gaan. Dit keer waren er 14 cursisten, waarvan 10 uit 
de gemeente Zwartewaterland. Zij zijn vrijwel meteen 
gekoppeld aan 1 of 2 deelnemers in hun woonplaats. 

CERTIFICERING
Gedurende het jaar 2021 zijn - vooruit lopend op 
de certificering van het Taalhuis - vele voorbe-
reidingen/werkzaamheden gedaan om 
aan alle eisen van het CBCT te voldoen. 
Zo werkt de taalhuisdocent nu in de 
cloud (AVG-proof)en wordt inmiddels 
gewerkt met nieuwe samenwerkings-
overeenkomsten tussen de Bibliotheek/
het Taalhuis en individuele taalvrijwilli-
gers. Per augustus 2021 is de klankbordgroep 
laaggeletterdheid uitgebreid. Er is een nauwe 
samenwerking met Staphorst. De klankbordgroep 
laaggeletterdheid Zwartewaterland en Staphorst 
bestaat nu uit 9 partners, die ieder een specifieke 
organisatie vertegenwoordigen. Beleidsambtena-
ren van beide gemeenten zijn hierbij aanwezig.

Op 12 november 2021 vonden de auditgesprekken 
plaats betreffende de certificering van CBCT. Beleid 
en financiën werden getoetst, maar ook samen-
werking met partners, vrijwilligersbeleid, produc-
ten & diensten, resultaat & maatschappelijk effect 
en handelen conform (privacy)wetgeving. Decem-
ber 2021 kwam de uitslag binnen: Zwartewater-
land heeft een gecertificeerd Taalhuis!

OPENING 
INFORMATIEPUNT 
DIGITALE OVERHEID
Op 23 december 2021 opende de Bibliotheek 
Zwartewaterland een Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) in de vestigingen Hasselt, 
Zwartsluis en Genemuiden. 

Al langer konden mensen die niet of minder 
digitaal vaardig zijn met al hun vragen op het 
digitale vlak bij de drie vestigingen binnenlopen. 
Die dienstverlening werd eind vorig jaar dus 
uitgebreid met een Informatiepunt Digitale 
Overheid. 

Wie digitale hulp nodig heeft op het gebied 
van DigiD, belastingen en toeslagen, AOW, 
werk en uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, 
studiefinanciering en verkeersboetes is van harte 
welkom.  Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen 
hen ter plekke op weg of verwijzen door naar 
lokale partners.

TAALHUIS 
ONTWIKKELT 
ZICH IN 2021
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SOCIAL
MEDIA

AANTAL
LEDEN
3.419

Twitter 
383

tot 18 jaar 
2.272

Facebook 
335

percentage 
inwoners lid 
14.9%

online bibliotheek
590

Instagram 
558

18 jaar +
1.147

DE CIJFERS
Bibliotheek Zwartewaterland

aantal inwoners:  22.823

subsidie
427.800

formatie
8 medewerkers
3.46 fte
41 vrijwilligers

collectie 33.458
31.169 collectie
2.289 tijdschriften

uitleningen 77.959
64 school- en instellingsabonnementen 
8 argos gebruikers

openingsuren per week
133.5

Activiteiten kinderen 
• Schrijversbezoek basisscholen
• BoekStartdag
• Kinderboekenweek schoolbezoek
• Kinderboekenweek bezoek brandweer
• Bezoek boswachter met voorlezen 

Kinderboekenweek
• Poppenkast Kinderboekenweek
• Speurtocht beroepen  

Kinderboekenweek
• Voorleesuurtje
• Hulpje van de week
• Schoolbezoek Kinderboekenweek
• Workshop Zonne-energie Tetem
• Poppenkast sinterklaas
• Klassikaal lenen
• Homey workshop, i.s.m. Tetem

Activiteiten Volwassenen  
• Hulp bij belastingaangifte
• Lezing hulp bij donorregistratie 
• Lezing kies wijzer
• Masterclass steun je puber
• NT-2 taalles groepen en Condorgroup
• Hulp E-books
• Expositie Johan Voorhorst (schilderijen)
• Taalmorgen / taalcoaches
• Spreekuur Reizen met het OV
• Webinar Rijke Taal
• Leesclub SCAB
• Socratisch gesprek SCAB
• Film SCAB
• Expositie fotoclub Positief
• Cursus muziekgeschiedenis SCAB
• Lezing Genealogie SCAB
• Cursus kunstgeschiedenis SCAB
• Cursus literatuur SCAB
• Leeskring Passage
• Workshop Leren Leren door Wietske Siffels
• Concert SCAB
• Koffie&Kwestie
• Taalles Deltion
• Digitaal spreekuur
• Plaatjes ruilen historisch album Jumbo
• Schrijven voor Amnesty
• Cursus BHV
• Kerstbingo

1   dBos school
63   leerlingen

SAMENWERKINGSPARTNERS

BELASTINGDIENST STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN (TAAL 
VOOR HET LEVEN) OV AMBASSADEURS GGD IJSSELLAND  

SCAB - SAKZ - SCEG TETEM (EEN ONDERZOEKEND 
PRESENTATIEPLATFORM IN EEN RIJK NETWERK 

VAN CREATIEVE MAKERS EN DENKERS) GEMEENTE 
ZWARTEWATERLAND SLUUSPOORT ’T OLDE STADHUS 

ONDERWIJS, PEUTERSPEELZALEN EN KINDEROPVANG CPNB 
OVERIJSSELSE BIBLIOTHEKEN SAMEN ZWARTEWATERLAND 

CULTUUR EDUCATIE ZWARTEWATERLAND RIJNBRINK

Taalhuis
35  taalcoaches 
62  deelnemers
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