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VOORWOORD

112.500
19.500

TOT. AANTAL LEDEN

6.142

AANTAL JEUGDLEDEN 0-17 JAAR

LANDELIJK GEMID. 24%

2020 werd wat het behalen van de afgesproken
prestaties in het beleidsplan aangaat vooral het
jaar van ‘managen in de mist’. Bedrijfsmatig verliep
het jaar ondanks alle onzekerheden volgens plan
en afspraak. Hierbij zijn de concrete speerpunten
uit onze Beleidsvisie 2018-2021 van de Bibliotheek
Schiedam nog steeds de leidraad:
1. Participatie en zelfredzaamheid
2. Persoonlijke ontwikkeling
3. Leesbevordering en informatievaardigheden
4. Verandering en verbreding
De Bibliotheek Schiedam is vanuit haar visie actief in
vrijwel de hele stad samen met culturele, educatieve
en maatschappelijke partners. Mijn dank gaat dan
ook weer uit naar deze partners, de Gemeente
Schiedam en haar inwoners. Mijn grote dank is ook
gericht aan alle vrijwilligers en medewerkers. Hun
inzet is van cruciaal belang voor het bestaan en
voortbestaan van de Bibliotheek Schiedam; nodig
voor de stad! Wij kijken vol verwachting vooruit!

114.607

MATERIALEN IN BEZIT

Vanwege de situatie hebben we
ons aanbod op het gebied van
(digi)taalondersteuning en cur-

vertaald naar maatwerk. Zo introduceerden we een telefonisch
spreekuur, webinars via Zoom en
boden een-op-een-begeleiding.

AVG
Om de zorg voor de bescherming

UITLENINGEN TOTAAL

de privacy van de gebruikers te

INCL. VERLENGINGEN: 252.923

waarborgen heeft de bibliotheek

van de persoonsgegevens en

een externe gekwalificeerde
en geregistreerde Functionaris
Gegevensbescherming (FG). De

6

34

FG heeft in 2020 bestuurders,

BIBLIOTHEEKLOCATIES

MEDEWERKERS
AANTAL FTE: 25,13

Covid-19 heeft een grote invloed
gehad op de bibliotheek. De dienstverlening werd aangepast, gesloten,
weer deels geopend, programmering
kon geen fysieke uitvoering hebben
en het programma op de scholen
deels stilgelegd. Thuiswerken werd,
mits mogelijk, de norm.
Binnen de organisatie is vanaf het been gerealiseerd om ervoor te zorgen
dat de bedrijfsvoering doorgang had.
Zo zijn er o.a. protocollen opgesteld,
beschermingsmiddelen aangeschaft

Dit jaarverslag is een verkorte versie bedoeld voor publiek en
relaties; de complete versie is gepubliceerd in maart 2020.

de aantallen is niet zinvol.

191.395

GEMID. UITLEENFREQUENTIE 2,2%

gin van de pandemie veel ontwikkeld

Theo Schilthuizen
bestuurder & directeur

Het in detail uitwerken van

loop van het jaar zoveel mogelijk

SCHIEDAMMERS LID
VAN DE BIBLIOTHEEK

Cicero (106 - 43 v. C.)

sobere opsomming dit jaar.

sussen van ons DigiTaalhuis in de

24,77%

‘Als je een tuin hebt in je bibliotheek, dan zal het je aan niets ontbreken’

we gekozen voor een bewust

MAATWERK AANBOD

INWONERS SCHIEDAM

“SI HORTUM IN BIBLIOTHECA HABES DEERIT NIHIL”

Het eeuwfeest ‘100 jaar Open’ met inspirerende
activiteiten en programmering in maart en april
is vrijwel geheel in het water gevallen. Onderdelen
werden eerst uitgesteld, maar kwamen uiteindelijk
bijna allemaal te vervallen.

van alle locaties in 2020 hebben

78.739

SNEL TE VERGETEN...

Afhankelijk van de steeds wijzigende coronamaatregelen en in nauwe samenspraak met
betrokken instanties heeft de bibliotheek er alles
aan gedaan om haar dienstverlening zo optimaal
mogelijk in stand te houden. Ook op die momenten
dat de bibliotheek fysiek niet toegankelijk was. Op die
manier heeft de bibliotheek voor duizenden inwoners
van jong tot oud een denkbeeldige reis over de wereld
mogelijk gehouden.

Gegeven de langdurige sluiting

BEZOEKERS TOTAAL

2020 IS EEN JAAR OM NIET

Sinds jaren de lijfspreuk van de Bibliotheek
Schiedam. Waar het de bezoekers van de
Korenbeurs de afgelopen jaren aan vrijwel
niets ontbrak in ‘t hart van de historische
binnenstad, ontbrak het hen vanaf
halverwege maart 2020 aan van alles.
Op 3 maart 2020 vierden we nog dat we
100 jaar open waren: open voor jong en
oud, om te dromen, om je thuis te voelen,
open voor passie. En dan maanden dicht.
Een memorabel jaar: een pandemisch jaar.
Zorgelijk, ernstig, voor altijd anders...

ONVERGELIJKBAAR

en zijn alle werkplekken en de
publieke ruimtes opnieuw ingericht
naar de adviezen van de overheid.

directie en medewerkers
geattendeerd op de verplichtin-

116

VRIJWILLIGERS

gen voortvloeiend uit de AVG
met specifiek aandacht voor
informatieveiligheid.

COVID-19

JAAROVERZICHT
BOEKFIETS SCHIEDAM

AFHAALSERVICE OPEN
FINALE POEZIEFESTIVAL
SCHIEDAMSE SCHOLEN
De Biblitoheek Schiedam organiseert samen met Stichting Mooi
Werk, Carla Scheepe en Annemarie van Ulden het Poëziefestival
voor leerlingen uit groep 6 en 7.
In aanloop naar het festival werden er voor de leerlingen allerlei
leuke workshops georganiseerd
en gingen leerlingen in de klas
aan de slag met een schrijfdocent
over het festivalthema ‘dromen’
met dichten en tekenen. Iedere
school kreeg zijn eigen poster
met het eindresultaat!

JAN

FEB

Het jubileumjaar van de Bibliotheek Schiedam is begonnen.
We starten het feestelijke jaar
met de campagne 100 JAAR
OPEN, waarin ambassadeurs
laten zien welke rol de bibliotheek speelt in hun leven. Er zijn
billboards in de stad en advertenties in de lokale media. Ook
gaan we aan de slag met het
project De Korenbeurs in Lego.
Met maar liefst 35.000 steentjes
bouwen we een lego-replica van
de historische handelsbeurs.

ANNIE M.G. SCHMIDT
WANDELINGEN

Halverwege maart gaat Nederland
op slot. Na enkele weken helemaal
gesloten te zijn geweest, kijken we
naar de mogelijkheden en openenen we de afhaalservice. Die
vindt plaats via een geopend raam
in de Korenbeurs. De boeken gaan
in deze periode na inlevering nog
72 uur in quarantaine.

In de zomervakantie organiseren
we samen met de Kleine Ambassade en het Literair Gezelschap Schiedam iedere maandagochtend een
stadswandeling met Annie M.G.
Schmidt als thema, waarbij zelfs
Radio Rijnmond een keer aanwezig
is. De meeste kinderen wisten niet
dat de boom voor het Schiedamse stadhuis, midden op de Grote
Markt, de boom is waarin juffrouw
Minoes klimt uit de gelijknamige
film. Er werd ook voorgelezen uit
het boek.

MEI

DEUREN WEER OPEN
Tot onze grote vreugde kunnen we
de Schiedammers weer ontvangen!

03 MRT

Zo’n 130 genodigden verzamelen
zich in de Korenbeurs om samen
met burgemeester Cor Lamers,
schrijver Ronald Giphart, stadsdichter Yvette Neuschwanger en de
ambassadeurs van 100 JAAR OPEN
onze 100ste verjaardag te vieren. Het
zou de start zijn van een maand met
allerlei festiviteiten voor de Schiedammers, maar blijkt het begin van
een jaar om nooit te vergeten.

START JUBILEUMJAAR
EN LEGO-BOUWPLAATS

JUL

JUN

Bibliotheek
Schiedam
heeft
opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk,
Cultuur en Taal (CBCT). Wethouder
Duncan Ruseler onthulde de bijbehorende plaquette samen met
directeur Theo Schilthuizen en
bibliothecaris Jan van Bergen en
Henegouwen. Met het certificaat
heeft de Bibliotheek Schiedam de
bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten op een
juiste manier uit te voeren en aan
alle kwaliteitsnormen te voldoen.
Het certificaat is vier jaar geldig.

WETHOUDER ONTHULT
CERTIFICAAT CBCT
100ste VERJAARDAG
BIBLIOTHEEK

AUG

Met een gezamenlijke inspanning van de Bibliotheek Schiedam, KomKids en Stichting
Aanzet is het gelukt: Schiedam
heeft een éigen Boekfiets! Een
speciaal ontwikkelde bakfiets
met kinderboeken, spelmaterialen en een muziekinstallatie. De Boekfiets rijdt naar
scholen, peuteropvang, wijkcentra en speeltuinen om het
voorlezen aan jonge kinderen
te bevorderen.

ZOMERWORKSHOPS EN
VAKANTIEPAKKETTEN
In de zomer organiseren we een
aantal workshops in de Singel.
Omdat we lang niet zoveel kinderen kunnen bereiken dan
normaal krijgt een deel van de
Schiedamse kinderen een vakantiepakket uitgereikt, inclusief
opdracht en materialen. Het initiatief is een succes!

SEP

OKT

KORENBEURS IN
KERST-SFEER
Om het jaar positief te eindigen willen we in de maand
december De Korenbeurs
iedere avond openstellen,
zodat er zoveel mogelijk
mensen langs kunnen komen. Helaas moeten we op
15 december de deuren weer
sluiten. Er rest ons niets anders dan het prachtige pand
in een fotogenieke kerstsfeer
onder te dompelen.

NOV
Stichting Mooi Werk en de
Bibliotheek Schiedam organiseren ook dit jaar weer
het amateurkunstenfestival
iktoon in de Korenbeurs.
Deze keer konden mensen
in en rondom de Korenbeurs
kennismaken met kunst, de
maker en het verhaal.

IKTOON FESTIVAL IN
DE KORENBEURS

Kleine geschiedenis, grote verhalen. Dat is het thema van
de jaarlijkse campagnemaand
Nederland Leest dat tot halverwege december plaatsvindt.
Iedereen kan in deze periode
het cadeauboek Het zwijgen
van Maria Zachea van Judith
Koelemeijer gratis ophalen.
Voor schoolkinderen van groep
8 en 1e jaars vmbo-leerlingen
is gekozen voor Dwars door de
storm van Martine Letterie en
Karlijn Stoffels. Zij krijgen het
boek op school uitgereikt.

NEDERLAND LEEST

DEC

VOORWAARTS

2021 is het ‘slotjaar’ van de beleidsperiode 2018-2021. Er wordt binnen de Bibliotheek Schiedam
bedrijfsbreed nu realistisch vooruitgekeken naar de periode 2022 en verder. Duidelijk in het
verlengde van de huidige koers, meer van hetzelfde en dan nog beter.
Het ondertekende bibliotheekconvenant 2020-2023 geeft daarbij richting. Er zijn nationaal
afspraken gemaakt over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan
maatschappelijke opgaven door de Vereniging Openbare bibliotheken, de VNG, SPN, IP, de KB en
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Drie maatschappelijke opgaven staan centraal in dit convenant:
• Een geletterde samenleving - bevorderen van geletterdheid en leesplezier
• Participatie in informatiesamenleving - digitale inclusie en digitaal burgerschap
• Leven lang ontwikkelen - basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
Aan de volgende randvoorwaarden moet worden voldaan, wil de Bibliotheek Schiedam een
bijdrage kunnen leveren aan de invulling van deze drie actuele opgaven:
• De bibliotheek is een robuuste organisatie die goed bereikbaar en toegankelijk is.
• Er zijn voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers.
• Er is een collectief landelijk bibliotheeksysteem.
• De kwaliteit van de dienstverlening is hoog door certificering en monitoring.
• De samenwerking in het netwerk is sterk.
• Innovatie en dienstverlening zijn goed geregeld.
Alleen al in die zin wordt 2021 een boeiend jaar: samen werkend aan een nieuwe
meerjarige overeenkomst 2022-2025, passend bij de opgaven van de stad en die van
het land met een bibliotheek die intensief samenwerkt met tal van partners op
lokaal, regionaal en landelijk niveau.
www.debibliotheekschiedam.nl

