
Terugblik

JAAR-
VERSLAG 
2020
Bibliotheek 
Kop van Overijssel



2 3

CORONA
Sinds maart 2020 werd onze samenleving op haar 
kop gezet door het coronavirus. Wat zo gewoon 
was, werd bijzonder en iedereen moest wennen 
aan het ‘nieuwe normaal’. De Bibliotheek ging 
op 16 maart 2020 voor het eerst voor langere tijd 
dicht, opende op 11 mei weer deels haar deuren 
en moest daarna nog enkele keren sluiten. Dit had 
natuurlijk invloed op de dienstverlening wat ook 
terug te zien is in de cijfers. 

De bezoekersaantallen zijn vanzelfsprekend niet 
zo hoog, de uitlening van e-books en luisterboeken 
nam juist toe. 

ALS JE NIET 
NAAR BUITEN 
KAN, HAAL JE 
DE WERELD 
TOCH BINNEN?
#ikleesthuis

OPENBARE BIBLIOTHEKEN EN HET CORONAVIRUS

De Bibliotheek 
Kop van Overijssel 

blikt in dit jaarverslag 
terug op 2020, een jaar 
dat we niet snel zullen 

vergeten...



4 5

IN CONTACT BLIJVEN 
De sluiting van de vestigingen als gevolg van de 
coronacrisis maakte het uitlenen van boeken tot 
een uitdaging. De Bibliotheek-aan-huis dienst 
bestond natuurlijk al en kon gewoon door blijven 
gaan.

Daarnaast werd een afhaalservice opgezet, 
waarbij de leden vooraf gereserveerde materialen 
in de vestigingen konden ophalen. Later werd het 
aanvragen van verrassingstasjes mogelijk. Het 
concept is simpel, klanten kunnen een mail sturen 
naar hun Bibliotheek waarin ze vermelden wat ze 
leuk vinden om te lezen. De medewerkers stellen 
met die informatie een verrassingstas samen met 
vijf boeken. Dit bleek een groot succes.  ANDERHALVE METER BIEB 

Toen de bibliotheken op 11 mei 2020 weer open 
mochten ontstond er een nieuw fenomeen, 
de anderhalve meter bieb. Met looproutes, 
spatschermen, mandjes en reserveringskaartjes. 
Om te lezen of te studeren moest er een plaats 
gereserveerd worden. Activiteiten mochten weer, 
maar wel met een beperkt aantal mensen. 

Dit alles werd met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gedaan. Veiligheid en gezondheid 
van medewerkers en bezoekers bleef voorop staan. 
De medewerkers die de gereserveerde materialen 
klaarzetten dragen mondkapjes en handschoenen, 
ingeleverde boeken gingen in eerste instantie 
drie dagen, later toen bleek dat dit niet nodig was 
één dag in quarantaine. Workshops, lezingen en 
bijeenkomsten werden met een beperkt aantal 
mensen gehouden. 

DIGITALE AANBOD 
Daarnaast nam het digitale aanbod een vlucht, 
van de thuisbieb- en vakantiebieb-app en digitaal 
voorlezen tot online lezingen en workshops en 
telefonische spreekuren. Allerlei alternatieven 
werden bedacht en aangeboden. Dat heeft 
de Bibliotheek alleen kunnen doen door de 
inventiviteit en inzet van onze medewerkers en 
vrijwilligers. 

Zichtbaar werd de cruciale rol van de Bibliotheek 
voor sommige delen van de samenleving, juist 
door de (gedeeltelijke) afwezigheid. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan eenzame ouderen. Eenzaamheid 
is door de coronamaatregelen nog erger 
geworden. Er waren vaste klanten waarvoor de 
open Bibliotheek het dagelijkse loopje betekende 
om de krant te lezen en een praatje te maken. Of 
om wekelijks deel te noemen aan een gezellige 
koffieochtend of het haak-maar-aan Café. Dat kon 
nu allemaal niet.

Ik bezoek de bieb bijna dagelijks,  
eerder in Meppel en nu met veel plezier 
in Steenwijk. Ik kom voor de kranten, 
de rust maar ook voor de sociale 
contacten. Want zo aan de leestafel 
kom je met elkaar in gesprek en hoor 
je de mooiste verhalen. Hier heb ik dan 
ook vele vriendschappen gesloten. Echt 
heel bijzonder. De bieb het is echt een 
onderdeel van mijn leven geworden.  
Als ik niet kan of ga mis ik het gewoon.

In memoriam: Willem Goosen  

Uit een interview in het kader 100-jarig jubileum van  

de Bibliotheek -  27 maart 2021
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KENNISLAB
Doelstelling in het meerjarenbeleidsplan 2015-
2020 was in deze periode een CreatFAblab op te 
zetten. Dit is gelukt, de naam is later veranderd 
in Kennislab. Met behulp van innovatiesubsidie 
vanuit de provincie Overijssel en plaatselijke spon-
soren is het Kennislab opgezet. In eerste instantie 
was het Kennislab gehuisvest in het souterrain van 
de Bibliotheek aan de Meppelerweg. In de zomer 
van 2020 is het verhuisd naar een grote lichte 
ruimte op de 1e verdieping. Hier staan nu de ge-
avanceerde apparaten waar iedereen vooruitstre-
vende technieken kan uitproberen. Van VR-brillen 
en 3D pennen tot de vinylsnijder en 3D printer. 

GROTE AANLOOP
Door de coronamaatregelen mochten er maar 
kleine groepjes tegelijk naar binnen. Er werd 
voldoende afstand gehouden en alle werkplekken, 
apparaten en accessoires werden tussen 
elke groep grondig ontsmet. Ondanks deze 
maatregelen was de aanloop groot. Met name in 
de vakantieperiode, normaliter toch wat rustiger, 
was het erg druk. Mensen gingen korter of niet op 
vakantie. Veel opa’s en oma’s met kleinkinderen 
die een leuke activiteit zochten. Vrijwel elke 
workshop zat vol. 

OP PAD MET DE MAKERKAR
De medewerkers van het Kennislab gaan 
ook regelmatig op pad met de zogenaamde 
‘Makerkar’ vol technische snufjes. Daarmee 
geven ze onder meer workshops en demo’s 
bij de bibliotheekvestigingen van de drie 
samenwerkende stichtingen, maar ook op scholen 
en bij de scouting in Steenwijk. 

In de lockdown periodes zijn er veel digitale 
evenementen georganiseerd. In de toekomst 
hoopt het team op nog veel meer plekken 
geïnteresseerden kennis te kunnen laten maken 
met alles wat het Kennislab te bieden heeft.

MAAK 
VANDAAG KENNIS 

MET DE MOGELIJKHEDEN 
VAN MORGEN

HET KENNISLAB 
IS ER VOOR JONG 

EN OUD! 

NIEUWSGIERIGHEID 
ÉN EEN BEETJE DURF IS 

WAT JE NODIG HEBT

Bibliotheek 
op School (dBoS)
Een andere doelstelling uit het 
meerjarenbeleidsplan 2015-2020 was het 
opzetten van vijf dBoS. Dit is ook gelukt.

In dBoS werken bibliotheken en scholen 
structureel samen aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en mediawijsheid van 
kinderen. Doel is kinderen te stimuleren 
om meer te lezen, op school en thuis. 
Met dBoS gaan school en Bibliotheek een 
meerjarige samenwerking aan rondom 
lezen en mediawijsheid. Een professionele 
leesconsulent van de Bibliotheek biedt advies 
en ondersteuning, leesgedrag en resultaten 
worden gemonitord. 

Of een kind toegang heeft tot veel boeken, is 
niet iets dat je van geluk moet laten afhangen. 
Dat moet je gewoon centraal regelen en 
centraal financieren. Heel moeilijk kan dat niet 
zijn. De bibliotheekwet is er al. Nu nog een 
Bibliotheek in elke buurt en op elke school.

Manon Sikkel, kinderboekenambassadeur



SCOOR EEN BOEK
In het schooljaar 2019-2020 boden we voor het 
eerst het leesprogramma Scoor een Boek! aan. 
Op vijf scholen in Steenwijkerland gingen 120 
kinderen uit groep 5/6 negen weken lang lezen en 
bewegen. 

Als aftrap ging Lokale held en oud-profvoetballer 
van SC Heerenveen Kees Kist op 5 februari 2020, 
met zijn gouden voetbalschoen onder de arm, 
langs bij OBS De Samensprong in Steenwijk om 
de kinderen over het belang van bewegen en 
lezen te vertellen. Tijdens dit project moedigde SC 
Heerenveen-doelman Filip Bednarek via filmpjes 
de kinderen aan om nog meer boeken te ‘scoren’. 
De kinderen ontvingen een professionele voetbal 
en een mooi boek als beloning voor hun inzet.  
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Directeur Hans HilbersAftrap Scoor een Boek!

SAMENWERKING
Sinds 1 maart 2020 hebben de drie 
bibliotheekstichtingen Kop van Overijssel, 
Staphorst en Zwartewaterland een gezamenlijke 
directeur, Hans Hilbers. In 2020 is een plan 
ontwikkeld voor nauwe samenwerking tussen deze 
drie bibliotheken. Iedere bibliotheekstichting vanuit 
haar eigen lokale opgave, maar in gezamenlijkheid 
om sterker en relevanter te kunnen zijn. 

Deze gezamenlijkheid is met een gedeeld 
management en onderlinge intensieve 
kennisuitwisseling al stevig op gang gekomen, 
met als doel is om e�ciënter en slagvaardiger te 
kunnen opereren. Samen staan we sterk!

De Bibliotheek is uniek. Het is het enige 
gebouw in de publieke ruimte waar je geen 
geld hoeft uit te geven, en waar je ook geen 
religie wordt aangeboden. Laat het tot je 
doordringen: verder kost alles, álles, geld 
of  toewijding. Daarnaast is de Bibliotheek 
cultureel, maar toch voor iedereen.

Citaat Paulien Cornelisse, Volkskrant

100-JARIG JUBILEUM
Op 27 september 1920 opende de Openbare Leeszaal aan de Markt van 
Steenwijk voor het eerst haar deuren. In september 2020, precies 100 jaar later, 
was het de bedoeling dit heuglijke feit te vieren met de start van een feestelijk 
jubileumjaar met allerlei activiteiten voor de inwoners van Steenwijkerland.

Het coronavirus gooide ook hier roet in het eten. De plannen waren leuk, er was 
al veel voorbereid, maar noodgedwongen is besloten de jubileum festiviteiten 
uit te stellen. In eerste instantie tot het voorjaar 2021, niet wetende dat we dan 
weer met een lockdown zouden worden geconfronteerd. De hoop is er dat we in 
september 2021 nog wat extra aandacht kunnen geven aan het jubileum. 
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OPGAVE 1 GELETTERDE SAMENLEVING: 
BEVORDEREN GELETTERDHEID EN LEESPLEZIER
De Bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essen-
tiële partner bij het stimuleren van lezen. We doen 
dit op grond van de algemene wettelijke biblio-
theektaken, maar ook via speciale programma’s, als 
Boekstart, de Bibliotheek op school, Scoor een Boek. 
Ook zijn er leeskringen en is er een schrijfclub. 

OPGAVE 2 PARTICIPATIE IN INFORMATIE- 
SAMENLEVING:  DIGITALE INCLUSIE EN 
DIGITAAL BURGERSCHAP
Digitalisering en technologie hebben een steeds 
grotere impact op vrijwel alle aspecten van ons 
leven. De burger dit niet in staat is om digitale mid-
delen te gebruiken kan niet of minder goed mee-
doen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de 
werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en 
voor het contact met de e-overheid. Iedereen moet 
mee kunnen doen in de digitale samenleving, ook 
de mensen die extra hulp nodig hebben. Het is van 
belang dat iedereen kan meedoen en kan profiteren 
van digitalisering. Dat noemen we digitale inclusie. 
En hierbij spelen bibliotheken een belangrijke rol.
We bieden cursussen en er zijn spreekuren, Klik & 
Tik, Digisterker, hulp bij belastingaangifte en een OV 
spreekuur. Er is al een digitaal loket en een e-book 
spreekuur. De opzet van het Leercentrum heeft 

door de corona-restricties wat vertraging opgelo-
pen, maar de basis is er. Zodra het weer mag wordt 
hier ook weer fysiek les gegeven en hulp en uitleg 
geboden op digitaal gebied. Uiteindelijk wordt het 
digitaal loket uitgebreid tot een informatiepunt 
digitale overheid (IDO). Zo’n IDO is er voor mensen 
die moeite hebben met digitale dienstverlening en 
vragen hebben over het zaken doen met de overheid. 
De medewerkers van de Bibliotheek worden speciaal 
getraind op vraagherkenning, hebben kennis van 
zaken en kunnen bij specifieke vragen naar de juiste 
instantie doorverwijzen.
  
OPGAVE 3 LEVEN LANG ONTWIKKELEN:  
BASISVAARDIGHEDEN EN BLIJVENDE 
INZETBAARHEID
Veranderingen in de samenleving komen niet 
alleen voort uit digitalisering en technologische 
ontwikkelingen. Er zijn ook economische, demogra-
fische en sociale ontwikkelingen die gevolgen heb-
ben voor bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van 
burgers. Daardoor is het van belang om mogelijk te 
maken dat iedereen op een zelfgekozen manier en 
tempo mee kan blijven doen, kan blijven leren en 
eigen vaardigheden kan blijven ontwikkelen. 
We bieden gratis  online cursussen op diverse 
gebieden, lezingen en workshops in samenwerking 
met culturele- en kennisorganisaties.DE BOUWPLAAT

CONVENANT
Vanaf 30 september 2020 is het 

bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht. 
Met dit convenant leggen het bibliotheekstelsel 

en de drie overheidslagen vast dat zij zich 
gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, 

digitale inclusie en een leven lang leren.

KWALITEIT 
IN BEELD
De Certificeringsorganisatie 
Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) 
toetst als onafhankelijke organisatie de 
kwaliteit van bibliotheekorganisaties. 
Deze toetsing (audit) gebeurt op basis 
van een aantal normen.

Wij vinden het goed om de organisatie 
periodiek onder de loep te nemen. 
Wat gaat goed en wat kan beter. Ook 
wordt helder of we in control zijn over 
de bedrijfsvoering. Dat nemen we 
weer mee in de (meerjaren) plannen. 
Deze inzichten dragen ook bij  aan 
de toekomstbestendigheid van onze 
organisatie.

We kunnen met trots vermelden dat de 
Bibliotheek de certificering met vlag en 
wimpel heeft doorlopen. 

Het certificeringsbord prijkt aan de 
gevels van onze vestigingen. Maar daar 
gaat het natuurlijk niet om. We blijven 
streven naar continue verbetering 
van onze programma’s en werkwijze 
ten behoeve van onze grote groep 
belanghebbenden.
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AANTAL
LEDEN
10.858

tot 18 jaar 
6.557

percentage 
inwoners lid 
24,6%

18 jaar +
4.301

DE CIJFERS
Bibliotheek Kop van Overijssel

aantal inwoners: 44.126 

subsidie
840.946

formatie
8.11 fte medewerkers (19)
64 vrijwilligers

collectie totaal 64.016
58.009 collectie | 6.007 tijdschriften  

146.300 uitleningen
218 school- en instellingsabonnementen

openingsuren per week
133,5 onder normale omstandigheden,  
door de lockdowns 16 weken gesloten

Activiteiten kinderen en jeugd

• Nationale voorleesdagen met het 
prentenboek van het jaar: Moppereend

• Voorleeswedstrijd  (Meike Zwitser van 
De Driemaster uit Hasselt en Tristen 
Broer van School B uit Steenwijk hebben 
de Regionale ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd gewonnen) 

• Knutselmiddagen voor kinderen
• Voorleesmomentjes in de vestigingen
• De Bibliotheek op school
• Kinderboekenweek met het thema  

‘En toen’ en het spel het mysterie van het 
nimmer geschreven boek 
www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&t=1s 

Interactieve voorstelling ‘Prins Willem 
danst’, speurtochten en knutselmiddagen 
in de Bibliotheek

• Workshops Kennislab i.s.m. Tetem, als de 
bibliotheken geopend waren fysiek en 
tijdens de lockdowns digitaal: Minecraft 
competitie, speurtocht microbits, vakantie 
in co-spaces, 3D tekenen, t-shirt pimpen, 
hologram bouwen

Activiteiten Volwassenen  

• Weken van het spannende boek 
• Week van Lezen en schrijven (voorheen Week 

van de alfabetisering)
• Leesclubs en schrijfclub
• Lezingen (o.a. Puberbrein, ‘Reizen vanuit je 

stoel’ en ‘Vier doodgewone woorden’)
• Nederland Leest, Het zwijgen van Maria 

Zachea, de prachtige familiegeschiedenis van 
Judith Koelemeijer

• Zomerlezen en vakantiebiebapp
• Diverse workshops Kennislab, o.a. prototyping, 

360 graden camera, experimenteren met 
muziek (dubben), GPU bracket maken

• Koffieuurtjes
• Stoelyoga
• Mindfulnes cursus
• Hulp bij belastingaangifte
• Online cursussen
• (Telefonisch) OV spreekuur
• (Telefonisch) spreekuur voor digitale vragen

5    dBos scholen
388    leerlingen
2.496 uitleningen

SAMENWERKINGSPARTNERS

GEMEENTE STEENWIJKERLAND BELASTINGDIENST 
STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN (TAAL VOOR 

HET LEVEN) TAALPUNT STEENWIJKERLAND OV 
AMBASSADEURS TETEM (EEN ONDERZOEKEND 
PRESENTATIEPLATFORM IN EEN RIJK NETWERK 

VAN CREATIEVE MAKERS EN DENKERS) ONDERWIJS 
PEUTERSPEELZALEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN 

ZORGGROEP OUDE EN NIEUWE LAND ST. 
SCHRIJVERSFESTIVAL AUTISME KENNISNETWERK 

OVERIJSSEL (INFOCENTRUM IN BIBLIOTHEEK 
STEENWIJK) ST. AVOS DE LANDERIJEN OLDEMARKT 

GALERIE STEENWIJK SCALA WATERREIJCK PROVINCIE 
OVERIJSSEL OVERIJSSELSE BIBLIOTHEKEN RIJNBRINK

SOCIAL
MEDIA

Twitter 
720

Facebook 
537 | 502

Instagram 
559



E-BOOKS IN 2020
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 2020 voor de

Meest geleende  
e-books in 2020

Er werden in 2020 gemiddeld

Geregistreerde accounts Leners Uitleningen

Bron: de Koninklijke Bibliotheek

1 januari 31 december t.o.v. 2019

         van 
de gebruikers

leenden dit  
jaar minimaal  

1 boek

   % van de leners
leenden elke 
maand een boek

 
 
uitgeleend

(  
uitleningen) duizend

uitleningen

5.198

5.198

5.198

Hoe werden de e-books gelezen?

Gebruikt 
de app

Via een 
e-reader

Op het 
internet

% Jeugdtitels

Gemiddelde 
aantal 
uitleningen 
per actief 
account

Op 31 december waren er e-books per maand uitgeleend.mensen leenden minimaal 1 e-book.accounts.

Uitleningen per genre

e-books

Bibliotheek Steenwijk.

-49%

597

92%
9

548 1.238

1.579
In april werden

10
1.465

54% 42% 5%

55% 24% 10% 7% 1% 1% 0%

De avond is ongemak
Marieke Lucas Rijneveld

Uit het leven van een hond
Sander Kollaard

‘t Hooge Nest
Roxane van Iperen

De meeste mensen deugen
Rutger Bregman

Bloedhitte
Noortje Brink

27x
14.8

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 belangrijke cijfers over het gebruik van
e-books in 2020 voor de Bibliotheek Steenwijk.
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BLIK OP DE TOEKOMST
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, 
april 2021, zit Nederland nog steeds in een lockdown. 
Vooruitkijken is dus erg lastig. Zodra de situatie het 
toelaat gaan we weer al die mensen aan onze Bibliotheek 
verbinden met wie wij tijdens de pandemie het contact 
moesten missen. Maar er moet meer gebeuren. 

Door de coronacrisis en daardoor de schoolsluitingen 
zijn de bestaande problemen in het onderwijs vergroot. 
Basisschoolleerlingen liepen afgelopen jaar vertraging 
op in onder meer begrijpend lezen en rekenen. Ook 
brugklassers van alle niveaus gingen achteruit in rekenen 
en lezen. Bovendien is de kansenongelijkheid gegroeid.  
Er is nu een Corona bijspijkerplan voor 8,5 miljard voor 
het onderwijs opgesteld. Daarbij kunnen bibliotheken 
een cruciale rol gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan op 
elke school een schoolbibliotheek met professionele 
leesconsulenten. Scholieren willen weer graag naar 
de Bibliotheek kunnen om daar te studeren. Daarom 
afspraken over meer en betere studieplekken. Er wordt 
meer vanuit huis gewerkt, maar mensen willen weleens 
achter de keukentafel vandaan. Goede werkplekken in de 
Bibliotheek dus. Verder heeft de crisis aangetoond dat 
velen niet vaardig genoeg zijn in de digitale wereld. Wie 
gaat deze burgers helpen? Juist…De Bibliotheek. 

Dit alles biedt een breed draagvlak voor een Bibliotheek in 
elke gemeente, een leeso¦ensief met schoolbibliotheken 
en een verbrede rol voor het taalhuis en informatiepunt 
Digitale Overheid. En dat zijn ook net de speerpunten die 
al zijn vastgelegd in het landelijke bibliotheekconvenant.    

E-BOOKS IN 2020



COLOFON
Tekst en redactie: Geertje Tissingh 
Cijfers: Giny Dunnink

Bestuursleden: 
Dhr. F. Rosier (tot 1 september 2020)
Dhr. Albert Jager (voorzitter)
Mevr. Nancy Kuper (penningmeester) 
Mevr. Annemieke Teurlinckx 
Dhr. Herald Nobel
Mevr. Rieneke Zijlstra

Ontwerp en realisatie:
MOOI graphic studio, Hasselt

NATIONAAL LEESFEEST VOOR KINDEREN
1.500.000 kinderen lezen samen 60.000.000 
boeken in 1 jaar.

WELKOM TERUG IN DE PUBLIEKE RUIMTE!
Wij faciliteren 70 miljoen bezoeken aan bibliotheken 
in 1 jaar met studie- en ontmoetingsplekken en 
programmering.

PROGRAMMA FEIT OF FAKE?
Op 100 plekken voeren we het 
mediawijsheidprogramma uit over 
fakenieuws bv. samen met de NOS.

DIALOOGPROGRAMMA 
WAT NEDERLAND MOET LEREN VAN DE CRISIS
Op 150 plekken een avond en de uitkomsten worden 
gebundeld en aangeboden aan de regering.

Januari 2021 , Mark Deckers

BIBLIOTHEEK 
ALS BOUWSTEEN 

VOOR HERSTEL

TERUG NAAR WERK
20.000 volwassenen sluiten aan bij een 
programma van Jobon of Walk & Talk.

MENTAAL SPREEKUUR
Op 100 plekken bieden we mentale spreekuren aan 
voor mensen die willen praten over wat ze hebben 
meegemaakt in de crisis, bv. samen met GTZ.

NATIONAAL PROGRAMMA 
DIGITALE VAARDIGHEDEN
250.000 volwassenen volgen in 1 jaar 
een cursus digitale vaardigheden.

WEG MET DE CORONAKILO’S
Op 100 plekken voeren we een programma 
uit over gezond eten en gezond bewegen 
bv. met de GGD.

MUSEUM CORONACRISIS
Op 150 plekken verzamelen 
we verhalen uit de crisis.


