
 

KENGETALLEN 2019
Subsidie 838.033
Formatie in fte 8.8 
Openingsuren per week 133.5

WERKGEBIED, KLANTEN EN UITLENINGEN

Aantal inwoners gemeente Steenwijkerland 44.139
Bezoekersaantallen 148.412
Bezoekers kennislab 884
Aantal leden totaal 11.215
0-18 jaar 6.604
18 jaar en ouder 4.611
Percentage inwoners lid 25.4

Uitleningen totaal 273.929
Uitleningen dBos 6.466
Aantal school- en instellingsabonnementen 126

Facebook volgers 441 
Twitter volgers 722 

Collectie totaal 67.196
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E-BOOKS IN 2019
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 2019 voor de

Meest geleende  
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De Bibliotheek in Nederland staat al jaren onder druk. Begin 2020 
concludeerde de Raad voor Cultuur dat er steeds meer gemeenten 
zijn die geen volwaardige bibliotheekvoorziening meer hebben. De 
Raad voor Cultuur uitte de verwachting dat de komende jaren nog 
meer bibliotheken zullen sluiten. Maar er zijn ook bibliotheken die 
weten op te krabbelen, die een nieuwe rol omarmen en deze weten 
uit te werken. Deze bibliotheken maken zich tot een onschatbare 
waarde voor de samenleving.  

De gemeente Kop van Overijssel zonder een Bibliotheek? Dat is 
niet denkbaar. De Bibliotheek Kop van Overijssel is een van die 
Bibliotheken die heeft laten zien van enorme waarde te zijn voor 
de gemeenschap. In dit jaarverslag (over het jaar 2019) willen de 
bibliotheekmedewerkers laten zien waarom de Bibliotheek Kop van 
Overijssel zo waardevol is voor de gemeenschap.

VESTIGINGEN
Verspreid over Steenwijkerland zijn er anno 2019 zeven 
bibliotheeklocaties ,een afhaal/brengpunt en een uitleenpost.  
De vestigingen zijn Steenwijk, Vollenhove, Sint Jansklooster, 
Giethoorn, Oldemarkt, Kuinre (in de openbare school) en 
Steenwijkerwold. Het afhaal/brengpunt is gevestigd in 
Wanneperveen en de uitleenpost in Kalenberg. De Bibliotheek  
Kop van Overijssel is een financieel stabiele stichting.

SAMENWERKING
De Bibliotheek Kop van Overijssel is lid van het Netwerk van 
Overijsselse Bibliotheken. Met de Bibliotheek Zwartewaterland heeft 
de Bibliotheek Kop van Overijssel een gezamenlijk management.   

 

Jeugdactiviteiten in alle vestigingen
• Bibliotheekinstructies mediaeducatie
• Groepsbezoeken van schoolklassen
• Klassikaal lenen door schoolklassen
• Nationale Voorleesdagen
• Nationale Voorleeswedstrijd: In 2019 won 

Shivan Jabbar van de Emmaschool uit Steen-
wijk de lokale Nationale Voorleeswedstrijd. 
Shivan vertegenwoordigde Steenwijkerland 
tijdens de regionale ronde in Kampen

• Kinderboekenweek, thema “Reis mee”
• Kinderboekenweek, het KennisLab ging op 

reis langs de aangesloten bibliotheken: kin-
deren konden het voertuig maken waarmee 
ze graag op reis wilden. Een Formule 1-wa-
gen of juist een ruimteraket? Een luchtbal-
lon of een fiets? Kinderen mochten het zelf 
bedenken. De kinderen konden het voertuig 
vervolgens maken in 3D met behulp van de 
3D-pen of de 3D-printer

• De 19e editie van het (straat)theaterfestival 
Kopje Cultuur

• Activiteiten van de Bibliotheek zijn opgeno-
men in het Cultuurmenu van de gemeente 
Steenwijkerland

• BoekStart
• BoekStart in de Kinderopvang
• VoorleesExpress

Jeugdactiviteiten in hoofdvestiging Steenwijk
• Knutselmiddagen
• Voorleesuurtje: maandelijks op donderdag-

middag
• Zomervakantie activiteiten: voorlezen en 

dansen met Nijntje, fossielen maken van 
gips, spelletjes en Hubelino-knikkerbaan 
bouwen, voorlezen en dansen met Kikker, 
Zomerse knutselmiddag

• Herfstvakantie activiteit: dromenvanger 
maken en Hubelino-knikkerbaan bouwen

• KennisLab: workshops
• KennisLab: techniekcircuit 
• Rabo Kids Event: via KennisLab - VR-ervaring

Jeugdactiviteiten in vestigingen Oldemarkt, 
Vollenhove en Sint Jansklooster
• Maandelijks voorleesuurtje
• Workshop Minecraft
• Workshop herfstknutselen
• Workshop KennisLab met VR-brillen
• Workshop KennisLab met Legowedo

Volwassenen
• Nederland Leest, thema ‘Duurzaamheid’, 

boek ‘Winterbloei’ van Jan Wolkers
• Workshops KennisLab
• Boekenweek, thema ‘Moeder de vrouw’
• De 32ste editie van het Schrijversfestival, 

met o.a. Boekenweek 2019-essayschrijver 
Murat Isik en ook de jaarlijkse Steenwijker-
lander taal- en kennisquiz onder leiding van 
Jannes Mulder

• Kopje Cultuur
• Klik & Tik
• Digisterker
• Haakcafé
• Weken van het Spannende Boek
• Week van de Alfabetisering
• VUSO/Bibliotheek lezingen: o.a. lezingen 

over Joden in Steenwijk en De grote vaart
• Taalhuis van Taal voor het Leven
• Leesclubs
• Schrijfclubs
• Kunstlezingen in samenwerking met de com-

missie Beeldende Kunst: o.a. met storypain-
ter Wouter Berns en Paul de Kort

• Bibliotheek lezingen: o.a. lezingen over 
dementie, dyslexie, erfrecht, budgetcoach, 
China, IJsland, extreem weer, slapen, de 
Melkfabriek en Rembrandt

• Delpher (website met gedigitaliseerde 
historische Nederlandse kranten, boeken, 
tijdschriften en radiobulletins uit bibliothe-
ken, musea en andere erfgoedinstellingen)

• Filmbieb
• Hulp bij Belastingaangifte
• Oefenprogramma Theorie Rijbewijs
• Winkler Prins Online
• Tel Je Geld

De Bibliotheek werkte in 2019 samen met 
diverse partijen, zoals: de Belastingdienst, VUSO, 
Stichting Lezen en Schrijven (Taal voor het Leven), 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, IVN, OV, 
seniorenplatform en Steenwijks Boekhuys.

DE BIBLIOTHEEK KOP VAN OVERIJSSEL
De bibliotheken hebben laten zien dat ze, met hun klassieke functies en innoverende functies, enorm belangrijk zijn voor hun gemeenschap. 
De Bibliotheek doet immers veel meer dan alleen boeken uitlenen. Bibliotheekmedewerkers hebben veel kennis over (on)geletterdheid, of het 
nu gaat om het aanpakken van laaggeletterdheid of om het helpen met het leren om te gaan met computers en internet. De Bibliotheek kent 
een enorme innovatiekracht. Werd er vroeger bijvoorbeeld bij een vraag over belastingen verwezen naar een belastinggids, tegenwoordig 
wordt er in de Bibliotheek een belastingspreekuur  georganiseerd. De Bibliotheek werkt samen met tal van instellingen en organisaties om 
zoveel mogelijk verschillende vormen dienstverlening te bieden.

LEREN DOOR TE ERVAREN
Overzicht van activiteiten in 2019

HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN KENNIS  
EN INFORMATIE
In de collectie van de Bibliotheek Kop van Overijssel zijn op het 
moment van schrijven 67.196 materialen opgenomen. Dit lijkt 
een afname ten opzichte van 2018. Een reden voor deze afname 
is dat eerder ook de cijfers van de Bibliotheek Op School in de 
collectiecijfers waren opgenomen. In dit jaarverslag zijn deze cijfers 
buiten beschouwing gelaten, omdat de materialen eigendom zijn 
van de scholen zelf. Kijken we puur naar de collectieaantallen van de 
Bibliotheek zelf, dan blijkt dat de collectie groter is geworden: in 2018 
hadden we 65.546 materialen in bezit, in 2019 bezaten we 67.196 
materialen. Via Muziekweb (Rotterdam) en Muziekbank Overijssel 
kunnen cd’s worden geleend.

Dankzij de Online Bibliotheek kunnen er vanuit huis E-books 
gedownload worden. E-books zijn via de Bibliotheek te leen sinds 
2014. Er is een gestaag opgaande lijn te zien in het gebruik van 
de Online Bibliotheek in Steenwijkerland. Elk jaar stijgen de 
uitleningen, van 4.180 uitleningen in 2015 naar 10.000 uitleningen 
van E-books in 2019. Bij deze uitleningen gaat het in 8 procent van 
de gevallen om jeugdtitels. Maar het overgrote deel, namelijk 57 
procent, zijn literaire boeken. De meest geleende E-books in 2019 in 
Steenwijkerland zijn:
1. Smiley, geschreven door Lotte Boot
2. ’t Hooge nest, geschreven door Roxane van Iperen
3. Kinderen van de rivier, geschreven door Lisa Wingate

HET BIEDEN VAN MOGELIJKHEDEN VOOR 
ONTWIKKELING EN EDUCATIE
De Bibliotheek Kop van Overijssel faciliteert de Stichting Taal 
voor het Leven via het Taalpunt en helpt op die manier de 
basisvaardigheden van laaggeletterden te verhogen. Er is een 
aanbod digitale vaardigheden. In samenwerking met Seniorweb 
verzorgt de Bibliotheek diverse computercursussen. Het programma 

Passend Lezen zorgt ervoor dat burgers die moeite hebben met 
lezen toch de kans hebben om te lezen dankzij gesproken boeken, 
grootletterboeken of speciale boeken voor mensen met dyslexie.  Via 
het project De VoorleesExpress stimuleert de Bibliotheek Kop van 
Overijssel de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand 
en verrijkt zij de taalomgeving thuis. Bij het project Boekstart worden 
alle ouders van baby’s in Steenwijkerland benaderd en krijgen zij 
de kans om vanaf de geboorte te starten met de taalontwikkeling 
van hun kind. Naast de gebruikelijke Boekstart voor de Bibliotheek 
ondersteunt de Bibliotheek ook een Boekstart in de Kinderopvang.

Een ander project op het gebied van taalontwikkeling is de 
Bibliotheek op School (dBoS). 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 boeken op school. Een andere 
bouwsteen is het activiteitenprogramma. In Steenwijkerland 
zijn er inmiddels vijf basisscholen die met de Bibliotheek Kop van 
Overijssel de komende jaren intensief zullen 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 en door het 
organiseren van activiteiten voor kinderen, leerkrachten en ouders.

De Bibliotheek Kop van Overijssel is een voorloper op het gebied van 
Design Thinking in de Bibliotheekwereld. In 2016 werd het KennisLab 
officieel geopend en hiervan wordt inmiddels intensief gebruik 
gemaakt. Ruim 884 kinderen en volwassenen hebben in 2019 gebruik 
gemaakt van het KennisLab. Via de reguliere inloop, de extra inlopen, 
het Rabo Kids Event, workshops, en zelfs een kinderfeestje, kon jong 
en oud zich bijscholen op het gebied van Design Thinking en STEAM-
technieken (Science - Technology - Engineering - Art - Math).  

BEVORDEREN VAN HET LEZEN EN HET LATEN KENNIS MAKEN MET LITERATUUR

HET ORGANISEREN VAN ONTMOETING EN DEBAT
Op het gebied van ontmoeting en debat blijkt uit onderzoek 
dat inwoners uit Steenwijkerland 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 
Oldemarkt, Steenwijk en Vollenhove is gratis Wi-Fi. Tevens 
zijn er lees- en werkplekken en kan men een kopje koffie 
of thee gebruiken. Ook faciliteert de Bibliotheek Kop van 
Overijssel discussiemogelijkheden, bijvoorbeeld door middel 
van het Nederland Leest-debat.

LEREN DOOR TE VRAGEN
Leden en lenen: de cijfers

In 2019 bestaat het personeelsbestand uit 8,8 fte. Dit is 0,1 fte 
minder dan in 2018. Er zijn 22 medewerkers die parttime in 
bibliotheekfuncties werken. In de bibliotheken werken 32 vrijwillige 
medewerkers in de frontoffice en daarbij nog 21 vrijwilligers 
in programma’s als  De VoorleesExpress, Boek aan Huis dienst,  
Voorlezen in de Bibliotheek  en achter de schermen (klusjesman, 
transport etc.). Er zijn 4 vrijwillige bestuursleden. De openingstijden 
van de vestigingen zijn gelijk gebleven aan die van 2018: 133,5 
openingsuren. Het totaal aantal leden is praktisch gelijk gebleven. 
Het ledenaantal is van 11.891 naar 11.215 gegaan. Hiermee scoort 
de Bibliotheek Kop van Overijssel wederom boven het landelijke 
gemiddelde. De Bibliotheek Kop van Overijssel blijft investeren in 
ledenwerf- en ledenbehoudcampagnes. Het landelijk gemiddelde 
van het aantal uitleningen ligt in Nederland op 19 uitleningen per 
lid.  Ook bij de uitleningen scoort de Bibliotheek Kop van Overijssel 
hoger dan het landelijke gemiddelde. Het aantal uitleningen per lid is 
in 2019 gelijk gebleven, 30,9 uitleningen per lid. Het KennisLab werd 
bezocht door 884 bezoekers.  
 
De Bibliotheek Kop van Overijssel neemt een belangrijke positie in 
binnen de gemeenschap van Steenwijkerland. De Bibliotheek is een 
veilige en toegankelijke plek voor iedereen!

De virtuele of digitale Bibliotheek wordt steeds bekender onder leden 
en -niet-leden. Via de website www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl 
kan informatie over activiteiten en nieuws uit de Bibliotheek worden 
opgezocht, maar kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van 
de catalogus. Ook werd er gebruik gemaakt van apps als Vakantie-
Bieb, LuisterBieb, Bibliotheek Wise en de Bibliotheek. De Bibliotheek 
Kop van Overijssel communiceert steeds vaker via sociale media 
zoals Twitter, Facebook en Instagram. Zo heeft de Bibliotheek Kop van 
Overijssel 722 volgers via Twitter en via Facebook 441 volgers.

KLANTTEVREDENHEID
Jaarlijks worden in Steenwijkerland door de Bibliotheek Kop van 
Overijssel klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. De wijze 
waarop verschilde steeds, maar sinds 2015 wordt er samengewerkt 
met Ruigrok Netpanel. Via een website kunnen klanten uit de 
Kop van Overijssel zich opgeven voor deelname aan het BiebPanel 
en elk kwartaal krijgen zij vragen over een onderwerp. In 2016, 
2017, 2018 en 2019 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 Kop van Overijssel 
gepubliceerd en uit de gegevens volgden acties die door de 
medewerkers van de Bibliotheek zijn uitgevoerd.

HET LATEN KENNISMAKEN MET KUNST EN CULTUUR
Via lezingen, workshops en voorstellingen geeft de Bibliotheek Kop van Overijssel 
alle inwoners uit Steenwijkerland de kans zich te ontwikkelen op het gebied van 
kunst en cultuur. Zo waren er kunstlezingen in samenwerking met de Commissie 
Beeldende Kunst, zoals een lezing over Storypainting. In samenwerking met het 
VUSO waren er diverse lezingen, onder andere over Joden in Steenwijk. Via het 
Schrijversfestival konden inwoners uit Overijssel kennismaken met namen als 
Sonja Barend, Paula Kuiper en Liesbeth Hermans, ds. Harcourt Klinefelter (o.a. 
speechschrijver van Martin Luther King), Jan Siebelink, Chris de Stoop, Yvonne 
Keuls en Elsbeth Etty. Tijdens het Schrijversfestival konden leerlingen van het 
voortgezet onderwijs genieten van de jeugdauteurs Margje Woodrow en Eva 
Burgers. De vernieuwde website www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl biedt veel 
mogelijkheden. Zo kunnen gebruikers informatie over activiteiten en nieuws uit 
de Bibliotheek opzoeken, online cursussen volgen, zoeken in de catalogus, boeken 
reserveren of verlengen en e-books downloaden.

De Bibliotheek 
biedt ruimte voor 

experimenteren en 
talentontwikkeling

”

”De rust waarvan ik in een bibliotheek zo 
geniet bestaat niet alleen uit stilte. Al dat 
papier dempt ieder geluid, maar ook het 

ruisen van mijn gedachten.  
Hun ongedurigheid vindt troost in de 

overmacht aan kennis langs de wanden.  
Die is zoveel groter dan ooit in mijn hoofd 
zal passen. Dat kalmeert me en herinnert 

mij eraan dat ik niet per se alles hoef te 
weten en begrijpen.  

Zoveel is al opgeschreven en ik heb het 
allemaal binnen handbereik. 

Arthur Japin


