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KORENBEURS: 217.420
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UITLENINGEN TOTAAL

INCL. VERLENGINGEN: 353.078
GEMID. UITLEENFREQUENTIE 3,4%

114.561
MATERIALEN IN BEZIT

COLLECTIE
In 2019 is 11 % van de collectie 
vervangen. Het Collectiebeleids-
plan 2020- 2024 is opgesteld. 

LEDEN EN BEZOEKERS
Het ledenaantal kent in 2019 sta-
tistisch gezien een bijzonder ver-
loop ten opzichte van 2018: met 
de komst van de aangescherpte 
AVG regels was er, gegeven door 
keuzes hierin vanuit de PO scho-
len, sprake van een ontkoppeling 
in het bibliotheeksysteem van 
jeugdleden naar het losstaande 
dBos PO-systeem. Dit had een 
daling tot gevolg van 3.797 jeugd-
leden van 4 t/m 12 jaar. Daar-
naast is er in Schiedam, tegen de 
landelijke trend in, sprake van 
een lichte stijging van het aantal 
leden van 18 jaar en ouder.

DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL (DBOS)
Samen met het onderwijsveld, de 
kinderopvang en de Gemeente 
Schiedam is gewerkt aan het
opstellen van de Lokaal Educatie-
ve Agenda. Doelstelling van  
de bibliotheek daarbinnen is
verhoogde inzet op preventie 
Laaggeletterdheid en meer sa-
menwerking met partners in de 
wijken, zodat we komen tot een 
integrale gezinsaanpak onder de 
noemer ‘Samen Opvoeden’.

33 MEDEWERKERS
AANTAL FTE: 24,6

5 BIBLIOTHEEK-
LOCATIES

104
VRIJWILLIGERS

24
SCHOLEN

27 LOCATIES

650
LEERKRACHTEN

41.177
BOEKEN

104.641
UITLENINGEN

1.047
LEERLINGEN

WAARMEE ACTIVITEITEN
ZIJN GEDAAN OP GEBIED VAN 
INFORMATIEVAARDIGHEDEN

7.000
LEERLINGEN

306
GROEPS-
BEZOEKEN

ORGANISATIE
Het geactualiseerd personeels- 
beleid heeft aandacht voor oplei-
ding. De organisatie stimuleert 
kennisverrijking zodat werkne-
mers breed inzetbaar blijven.

JAARVERSLAG

2019
SPEERPUNTENCIJFERS 2019
1. PARTICIPATIE EN ZELFREDZAAMHEID
Binnen de programmalijn Participatie en 
zelfredzaamheid is gewerkt aan de volgende
speerpunten:
• Opening van het DigiTaalhuis: de plek in 

Schiedam waar je alles kunt vragen over 
Nederlandse les, computercursussen of andere 
(taal)activiteiten.

• De Bibliotheek biedt aan volwassenen uit 

Schiedam digitale spreekuren, cursussen 
en workshops voor het verbeteren van 
digitale vaardigheden als invulling van de 
volwasseneneducatie.

• Deelnemen aan de Thema-tafels van de 
Gemeente Schiedam en een passende en 
geborgde methode van programmeren en 
samenwerken in de wijken.

2. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Binnen deze programmalijn is gewerkt aan de 
volgende speerpunten:
• Beschikbaar stellen van kennis en informatie
• Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 

educatie
• Bevorderen van lezen
• Kennismaken met literatuur, kunst en cultuur
• Organiseren van ontmoeting en debat 

Algemeen
Programmering bestond in 2019 uit een divers 

aanbod met vaste reeksen zoals het Literair 
Café, het Schrijfcafé, leeskring Nederlandse 
klassiekers, vakantieactiviteiten voor kinderen, 
tentoonstellingen of muziek met Gijs van Rij. Ook 
was er volop aansluitend programma bij landelijke 
en lokale activiteiten, zoals het Suikerzoet 
Filmfestival,  de (kinder)Boekenweek, Poëzieweek, 
Proef de Plantage, Where we’ve Met en de 4 mei 
viering. Voorts waren er rondleidingen door de 
Bibliotheek in de Korenbeurs aan belangstellende 
bibliothecarissen, nationaal en internationaal.

3. LEESBEVORDERING EN INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Binnen de programmalijn Leesbevordering 
en Informatievaardigheden is gewerkt aan de 
volgende speerpunten:
• Kennis en informatie beschikbaar stellen
• Het bieden van mogelijkheden tot 

ontwikkeling en educatie vanuit de 
vestigingen en via de digitale media

• Het stimuleren van leesplezier via de 
Bibliotheek op School en het laten 
kennismaken met literatuur

Algemeen
Samen met het onderwijsveld, de kinderopvang en 
de Gemeente Schiedam is gewerkt aan het
opstellen van de Lokaal Educatieve Agenda. 

Doelstelling van de bibliotheek daarbinnen is
verhoogde inzet op preventie Laaggeletterdheid en 
meer samenwerking met partners in de wijken
om op die manier te komen tot een integrale 
gezinsaanpak onder de noemer ‘Samen Schiedam’.

4. VERANDERING EN VERBREDING
De Beleidsvisie 2018-2021 van de Bibliotheek 
Schiedam zal binnenkort een vervolg krijgen. 
Er wordt binnen de Bibliotheek Schiedam nu 
realistisch vooruitgekeken naar de periode 2021 en 

verder, duidelijk in het verlengde van de huidige 
koers. De werktitel daarvoor luidt: “Niets doen is 
geen optie, een beetje is niet genoeg”.

www.debibliotheekschiedam.nl

VRIJWILLIGE
VOORLEESBRIGADE
TOTAAL BEREIK

9.200
TOTAAL BEREIK
DIVERSE 
ACTIVITEITEN

10.545
PROGRAMMERING
De focus in 2019 lag op literatuur, 
kunst, cultuur en kinderen. Ook 
zocht de Bibliotheek aansluiting 
bij nationale acties en initiatie-
ven door partners uit de stad.
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VOORWOORD

Het jaar 2019 is wederom een plezierig en 
succesvol jaar geweest voor de Bibliotheek 
Schiedam. We hebben duidelijke stappen 
gezet in de transitie naar een bibliotheek 
voor en van de Schiedammers en fungeren 
steeds vaker als huiskamer van de stad 
Schiedam. 

Iedere burger heeft recht om kennis te nemen van 
informatie, cultuur en educatie. De bibliotheek 
heeft de maatschappelijke opdracht om burgers 
hierin te ondersteunen. De Bibliotheek Schiedam 
is een cultureel ondernemende organisatie, die 
samen met partners en inwoners bijdraagt aan 
de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van 
maatschappelijke kansen van alle burgers in de stad. 
Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2019 is 
gehouden, kunnen we concluderen dat deze missie 
slaagt: de klanten geven de bibliotheek een overall 
waarderingscijfer van 8,0.

Ook in 2019 was de leidraad voor al onze 
inspanningen de Beleidsvisie 2018-2021 van de 
Bibliotheek Schiedam. Hierin zijn de vijf kernfuncties 
- die zijn bepaald in bibliotheekwet - vertaald naar 
concrete speerpunten:

1. Participatie en zelfredzaamheid
2. Persoonlijke ontwikkeling
3. Leesbevordering en informatievaardigheden
4. Verandering en verbreding

Deze speerpunten geven richting aan onze opdracht, 
waarmee we de maatschappelijke meerwaarde van 
de bibliotheek nog beter zichtbaar kunnen maken.

In dit publieke jaarverslag delen we de belangrijkste 
informatie over onze organisatie. U vindt cijfers 
terug over het afgelopen jaar en we brengen de 
hoogtepunten in kaart. 

Onze dank gaat uit naar onze partners (educatief, 
maatschappelijk en cultureel), naar de gemeente
Schiedam en haar inwoners.  Uiteraard danken wij 
ook alle vrijwilligers en medewerkers. Hun inzet is 
van cruciaal belang voor het bestaan en voortbestaan 
van de Bibliotheek Schiedam, nodig voor de stad!

Theo Schilthuizen
directeur

BIBLIOTHEEK SCHIEDAM 
BLIKT POSITIEF TERUG

JAAROVERZICHT

APR

JAN
Bibliotheek Schiedam en de 
Schoolschrijver delen de mis-
sie dat elk kind een taalsterke 
toekomst verdient. Uit onder-
zoek van het Centrum Brein & 
Leren van de Vrije Universiteit 
(2015) blijkt dat dit programma, 
speciaal bedoeld voor laagtaal-
vaardige kinderen, positieve ef-
fecten heeft op het leesplezier, 
het creatief schrijven en het 
zelfvertrouwen van kinderen. 
In Schiedam deden deze keer 4 
scholen mee: OBS De Peperklip 
(Maranke Rinck), IBS Aba-
bil (Marlies Verhelst), OBS De  
Taaltuin (Sanne Rooseboom)  
en de St. Willibrordusschool 
(Wieke van Oordt).

In april 2019 is het DigiTaalhuis 
in de Korenbeurs geopend. Het 
DigiTaalhuis is de plek in Schie-
dam waar je alles kunt vragen 
over Nederlandse les, computer-
cursussen of andere (taal)acti-
viteiten. Naast een coördinator 
zijn er ook diverse vrijwilligers 
werkzaam als loketmedewerker 
of taalcoach. Zij volgen hiervoor 
een basistraining. Het DigiTaal-
huis loket is op 3 momenten in de 
week geopend voor publiek.

Samen met diverse partners 
heeft de bibliotheek in mei 
2019 een feestavond georga-
niseerd ter gelegenheid van 
de 80e verjaardag van Maar-
ten Biesheuvel. Het feest, 
in de stijl van voorgaande 
literaire festivals, is een bij-
zonder memorabele avond 
geworden voor Maarten  
Biesheuvel, de gasten en de 
Bibliotheek Schiedam.

80e VERJAARDAG 
BIESHEUVEL

De Bibliotheek Schiedam organi-
seert tijdens schoolvakanties gra-
tis activiteiten, workshops en films 
voor kinderen (6-12 jaar). De the-
matische workshops worden altijd 
met professionele vakkrachten 
ontwikkeld en uitgevoerd volgens 
het principe van 21st century skills.

JUN
Samen met  Schiedamse culturele 
instellingen organiseert de Biblio-
theek Schiedam een succesvolle 
eerste editie van een jongerenfes-
tival S’Culture Clup. Een gratis festi-
val waar jongeren (14-18 jr) konden 
deelnemen aan diverse activiteiten: 
muziek, dans, woordkunst, films,  
 spelletjes, etc. Het fes- 

 tival werd op verzoek 
 van en mede met een 
 groep lokale jongeren 
 georganiseerd. 

Koos Vervoort, Taalambassadeur 
voor Schiedam, heeft in 2019 zijn 
eerste boek uitgegeven. Koos heeft 
als voormalig laaggeletterde de 
landelijke primeur gehad voor het 
schrijven en uitbrengen van een 
boek. De Bibliotheek Schiedam 
heeft voor zijn eerste boekpresen-
tatie Koos een podium gegeven om 
dit heuglijke feit te vieren. 

De website is volledig ge-
standaardiseerd naar de na-
tionale norm met hulp van 
de toolkit WAAS (Website As 
A Service). De site wordt in 
oktober 2019 gelanceerd. en 
kent onder andere een uit-
gebreide agenda en online 
ticketverkoop.

In 2019 heeft jeugdbibliotheek 
de Klinker een volledige herin-
richting ondergaan waardoor 
deze bibliotheek, die ook door 
basisschool de Klinker als Bi-
bliotheek op School gebruikt 
wordt, weer toekomstbestendig 
en aantrekkelijk geworden is. 
De heringerichte bibliotheek is 
feestelijk heropend.

In december 2019 is de biblio-
theek opnieuw gecertificeerd 
voorzien van een mooi com-
mentaar vanuit de auditcom-
missie. Het certificaat voor de 
komende vier jaar is een ge-
degen toets en belangrijk om 
deel uit te kunnen maken van 
het netwerk van bibliotheken.

Op 12 december 2019 is schrij-
ver Geert Mak (1946) te gast 
bij het laatste Literair Café. 
Besproken wordt onder meer 
zijn  nieuwste boek ‘Grote 
verwachtingen’. Wegens de 
grote belangstelling vindt 
het Literair Café ditmaal niet 
in de bibliotheek maar in de 
kerk aan de Westvest plaats, 
waar zo’n 100 toehoorders 
op afkomen.

MEI

Wegens de enorme belang-
stelling voor werkplekken op 
de 1e etage van de Korenbeurs, 
worden er extra plekken ge-
realiseerd, zodat we kunnen 
blijven voldoen aan de vraag.  
ZZP’ers, studenten en scholie-
ren maken er gretig gebruik 
van.

SEP OKT

NOV

BOEKPRESENTATIE
KOOS VERVOORT

HERINRICHTING
DE KLINKER

BIBLIOTHEEK OPNIEUW
GECERTIFICEERD

DEC

GEERT MAK TE GAST 
BIJ LITERAIR CAFE

EXTRA WERKPLEKKEN
IN DE KORENBEURS

FEESTELIJKE OPENING
DIGITAALHUIS

VAKANTIE-ACTIVITEITEN

DE SCHOOLSCHRIJVER
1e EDITIE S’CULTURE CLUP

VERNIEUWDE WEBSITE

Dit jaarverslag is een verkorte versie bedoeld voor publiek en 
relaties; de complete versie is opgesteld en goedgekeurd door 
ProBiblio en in maart 2020 gepubliceerd.
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het netwerk van bibliotheken.

Op 12 december 2019 is schrij-
ver Geert Mak (1946) te gast 
bij het laatste Literair Café. 
Besproken wordt onder meer 
zijn  nieuwste boek ‘Grote 
verwachtingen’. Wegens de 
grote belangstelling vindt 
het Literair Café ditmaal niet 
in de bibliotheek maar in de 
kerk aan de Westvest plaats, 
waar zo’n 100 toehoorders 
op afkomen.

MEI

Wegens de enorme belang-
stelling voor werkplekken op 
de 1e etage van de Korenbeurs, 
worden er extra plekken ge-
realiseerd, zodat we kunnen 
blijven voldoen aan de vraag.  
ZZP’ers, studenten en scholie-
ren maken er gretig gebruik 
van.

SEP OKT

NOV

BOEKPRESENTATIE
KOOS VERVOORT

HERINRICHTING
DE KLINKER

BIBLIOTHEEK OPNIEUW
GECERTIFICEERD

DEC

GEERT MAK TE GAST 
BIJ LITERAIR CAFE

EXTRA WERKPLEKKEN
IN DE KORENBEURS

FEESTELIJKE OPENING
DIGITAALHUIS

VAKANTIE-ACTIVITEITEN

DE SCHOOLSCHRIJVER
1e EDITIE S’CULTURE CLUP

VERNIEUWDE WEBSITE

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



77.999
INWONERS SCHIEDAM

27,2%
SCHIEDAMMERS LID 
VAN DE BIBLIOTHEEK
LANDELIJK GEMID.  24%

336.500
BEZOEKERS TOTAAL
KORENBEURS: 217.420

21.217
TOT. AANTAL LEDEN

6.759
AANTAL JEUGD-
LEDEN 0-12 JAAR

272.072
UITLENINGEN TOTAAL

INCL. VERLENGINGEN: 353.078
GEMID. UITLEENFREQUENTIE 3,4%

114.561
MATERIALEN IN BEZIT

COLLECTIE
In 2019 is 11 % van de collectie 
vervangen. Het Collectiebeleids-
plan 2020- 2024 is opgesteld. 

LEDEN EN BEZOEKERS
Het ledenaantal kent in 2019 sta-
tistisch gezien een bijzonder ver-
loop ten opzichte van 2018: met 
de komst van de aangescherpte 
AVG regels was er, gegeven door 
keuzes hierin vanuit de PO scho-
len, sprake van een ontkoppeling 
in het bibliotheeksysteem van 
jeugdleden naar het losstaande 
dBos PO-systeem. Dit had een 
daling tot gevolg van 3.797 jeugd-
leden van 4 t/m 12 jaar. Daar-
naast is er in Schiedam, tegen de 
landelijke trend in, sprake van 
een lichte stijging van het aantal 
leden van 18 jaar en ouder.

DE BIBLIOTHEEK
OP SCHOOL (DBOS)
Samen met het onderwijsveld, de 
kinderopvang en de Gemeente 
Schiedam is gewerkt aan het
opstellen van de Lokaal Educatie-
ve Agenda. Doelstelling van  
de bibliotheek daarbinnen is
verhoogde inzet op preventie 
Laaggeletterdheid en meer sa-
menwerking met partners in de 
wijken, zodat we komen tot een 
integrale gezinsaanpak onder de 
noemer ‘Samen Opvoeden’.

33 MEDEWERKERS
AANTAL FTE: 24,6

5 BIBLIOTHEEK-
LOCATIES

104
VRIJWILLIGERS

24
SCHOLEN

27 LOCATIES

650
LEERKRACHTEN

41.177
BOEKEN

104.641
UITLENINGEN

1.047
LEERLINGEN

WAARMEE ACTIVITEITEN
ZIJN GEDAAN OP GEBIED VAN 
INFORMATIEVAARDIGHEDEN

7.000
LEERLINGEN

306
GROEPS-
BEZOEKEN

ORGANISATIE
Het geactualiseerd personeels- 
beleid heeft aandacht voor oplei-
ding. De organisatie stimuleert 
kennisverrijking zodat werkne-
mers breed inzetbaar blijven.

JAARVERSLAG

2019
SPEERPUNTENCIJFERS 2019
1. PARTICIPATIE EN ZELFREDZAAMHEID
Binnen de programmalijn Participatie en 
zelfredzaamheid is gewerkt aan de volgende
speerpunten:
• Opening van het DigiTaalhuis: de plek in 

Schiedam waar je alles kunt vragen over 
Nederlandse les, computercursussen of andere 
(taal)activiteiten.

• De Bibliotheek biedt aan volwassenen uit 

Schiedam digitale spreekuren, cursussen 
en workshops voor het verbeteren van 
digitale vaardigheden als invulling van de 
volwasseneneducatie.

• Deelnemen aan de Thema-tafels van de 
Gemeente Schiedam en een passende en 
geborgde methode van programmeren en 
samenwerken in de wijken.

2. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Binnen deze programmalijn is gewerkt aan de 
volgende speerpunten:
• Beschikbaar stellen van kennis en informatie
• Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 

educatie
• Bevorderen van lezen
• Kennismaken met literatuur, kunst en cultuur
• Organiseren van ontmoeting en debat 

Algemeen
Programmering bestond in 2019 uit een divers 

aanbod met vaste reeksen zoals het Literair 
Café, het Schrijfcafé, leeskring Nederlandse 
klassiekers, vakantieactiviteiten voor kinderen, 
tentoonstellingen of muziek met Gijs van Rij. Ook 
was er volop aansluitend programma bij landelijke 
en lokale activiteiten, zoals het Suikerzoet 
Filmfestival,  de (kinder)Boekenweek, Poëzieweek, 
Proef de Plantage, Where we’ve Met en de 4 mei 
viering. Voorts waren er rondleidingen door de 
Bibliotheek in de Korenbeurs aan belangstellende 
bibliothecarissen, nationaal en internationaal.

3. LEESBEVORDERING EN INFORMATIEVAARDIGHEDEN
Binnen de programmalijn Leesbevordering 
en Informatievaardigheden is gewerkt aan de 
volgende speerpunten:
• Kennis en informatie beschikbaar stellen
• Het bieden van mogelijkheden tot 

ontwikkeling en educatie vanuit de 
vestigingen en via de digitale media

• Het stimuleren van leesplezier via de 
Bibliotheek op School en het laten 
kennismaken met literatuur

Algemeen
Samen met het onderwijsveld, de kinderopvang en 
de Gemeente Schiedam is gewerkt aan het
opstellen van de Lokaal Educatieve Agenda. 

Doelstelling van de bibliotheek daarbinnen is
verhoogde inzet op preventie Laaggeletterdheid en 
meer samenwerking met partners in de wijken
om op die manier te komen tot een integrale 
gezinsaanpak onder de noemer ‘Samen Schiedam’.

4. VERANDERING EN VERBREDING
De Beleidsvisie 2018-2021 van de Bibliotheek 
Schiedam zal binnenkort een vervolg krijgen. 
Er wordt binnen de Bibliotheek Schiedam nu 
realistisch vooruitgekeken naar de periode 2021 en 

verder, duidelijk in het verlengde van de huidige 
koers. De werktitel daarvoor luidt: “Niets doen is 
geen optie, een beetje is niet genoeg”.

www.debibliotheekschiedam.nl

VRIJWILLIGE
VOORLEESBRIGADE
TOTAAL BEREIK

9.200
TOTAAL BEREIK
DIVERSE 
ACTIVITEITEN

10.545
PROGRAMMERING
De focus in 2019 lag op literatuur, 
kunst, cultuur en kinderen. Ook 
zocht de Bibliotheek aansluiting 
bij nationale acties en initiatie-
ven door partners uit de stad.


