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VOORWOORD
2021 IS HET SLOTJAAR VAN EEN
MEMORABELE BELEIDSPERIODE...
“SI HORTUM IN BIBLIOTHECA HABES DEERIT NIHIL”
‘Als je een tuin hebt in je bibliotheek, dan zal het je aan niets ontbreken’
Cicero (106 - 43 v. C.)

Ook 2021 was wederom een bijzonder jaar
voor Nederland, voor Schiedam én voor de
bibliotheek. De Bibliotheek Schiedam begon
het jaar met haar deuren dicht, gesloten.
Geen bezoekers, geen activiteiten, geen
cursussen, geen krantje aan de leestafel
met een lekkere kop koffie... Gelukkig werd
in de loop van het jaar duidelijk dat de
bibliotheek een essentiële rol vervult in de
huidige samenleving. De bibliotheek biedt
mensen hulp, ondersteuning, afleiding
en ‘n stip op de horizon wanneer er een
pandemie door het land raast.
De Bibliotheek Schiedam werd uitgedaagd haar
aanbod om te bouwen voor de hybride samenleving.
Afhaalloketten, reserveringen, online webinars en
zelfs een online Poetry Slam; het bleek allemaal
mogelijk. Gelukkig kunnen we vaststellen dat
we ondanks alle uitdagingen het vertrouwen en
doorzettingsvermogen wisten te behouden, zowel
intern als extern. Hierbij werden we oprecht gesteund
door de stad en door de nationale politieke erkenning
van het essentiële karakter van de bibliotheek. Het
samen met anderen aanhoudend bevorderen van
geletterdheid en kansengelijkheid is van groot
belang in een middelgrote stad als Schiedam.

Anno 2021 hebben veel Schiedammers nog steeds
moeite met lezen, rekenen en digitale vaardigheden.
De vraag naar ondersteuning op dit gebied wordt
steeds groter, mede wegens de coronapandemie.
Zonder de inzet van vrijwilligers kan de Bibliotheek
Schiedam deze ondersteuning niet organiseren en
daarom werd het jaar gestart met een grootscheepse
wervingscampagne. Dit leverde veel bekendheid op
met de problematiek en circa 25 nieuwe vrijwilligers.
In 2021 kwam ook de beleidsperiode 2018-2021 ten
einde. Er is met volle inzet gewerkt aan de realisatie
van het MeerjarenBeleidsplan 2022-2025, wat terecht
heeft geleid tot een nieuwe meerjarige beschikking.
De Bibliotheek Schiedam is vanuit haar visie en
missie actief in vrijwel de hele stad: op de scholen
en in de wijken, samen met culturele, educatieve en
maatschappelijke partners. Mijn dank gaat uit naar
die partners en natuurlijk naar onze medewerkers
en vrijwilligers. En uiteraard naar de Gemeente
Schiedam en haar inwoners.

Theo Schilthuizen
bestuurder & directeur
Dit jaarverslag is een verkorte versie bedoeld voor publiek en
relaties; de ANBI-versie is gepubliceerd in april 2022 op de website.
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in 2021 gekozen voor ‘n sobere
opsomming dit jaar. Gedetailleerde uitwerking van data is
niet zinvol, want onvergelijkbaar.

SCHIEDAMSE JEUGD
WORDT VOOR 96%
BEREIKT VIA dBOS
De jeugd van 4-12 jaar wordt
voor 96% bereikt via de Bibliotheek op School (dBOS) in het
Primair Onderwijs. Naast dBOS
worden er ook andere activiteiten georganiseerd voor deze
doelgroep, zoals het Poëzie-
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festival. Tijdens de lockdown zijn
diverse inspiratiepagina’s op
de website ingericht met leuke
activiteiten, tips en filmpjes.
Er werden via de website ook
online opdrachten gedeeld en
waar nodig op maat geadviseerd
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richting de scholen. Er is gewerkt
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aan een nieuwe samenwerkings-
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overeenkomst, welke eind 2021 is
ondertekend door PRIMO en SIKO.
Voor de andere besturen wordt
dit opgepakt in 2022.

COVID-19 EN DE HYBRIDE WERKOMGEVING BINNEN DE BIBLIOTHEEK SCHIEDAM
Covid-19 heeft een grote invloed gehad
op de bibliotheek en die invloed is nog
steeds voelbaar. Dienstverlening,
programmering en het schoolprogramma werden deels stilgelegd.
Thuiswerken werd de norm voor
functies waarbij dit mogelijk was.
Dit alles had grote impact op de
medewerkers. Hoe werk je nu samen
met andere organisaties, wat kan er
nog wel en niet gedaan worden en hoe
zorg je dat het AVG-proof is? Maar ook
de zorg voor de eigen naasten, de verandering in het contact met collega’s,
het online vergaderen; het vergt veel.
Flexibiliteit bij zowel medewerkers als
vrijwilligers bleek cruciaal. Hier gaat
grote waardering naar uit!

JAAROVERZICHT
VERMEENDE ONTVOERING
IN KINDERBOEKENWEEK
HELPEN MET QR-CODES
PRENTENBOEKENJACHT
UITGEZET IN OOST
De Bibliotheek Schiedam organiseert samen met buurtbewoners
in Oost een Prentenboekenjacht
voor de basisschoolkinderen, terwijl in de sneeuw een sprookjesachtige Korenbeurs oplicht.

WERVINGSCAMPAGNE
VRIJWILLIGERS

In de zomer doet de Bibliotheek
Schiedam de inwoners van de stad
een luistervoorstelling cadeau,
genaamd ‘Backward Turkey’. Het is
een audiovoorstelling, waarbij in
tekst en muziek een portret wordt
geschetst van een generatie die
meer in hun hoofd zit dan in hun
lijf. Dus: oortje in en wandelen
maar. Ondertussen luister je heel
relaxt naar muziek, poëzie, rap en
‘spoken word’ en kom je helemaal
tot jezelf.

APR

MEI

We starten 2021 met een
wervingscampagne voor
vrijwilligers en verwelkomen
zo’n 25 nieuwe stadsgenoten.

JAN

LUISTERVOORSTELLING
‘BACKWARD TURKEY’

Tijdens de pandemie blijken veel
mensen hulp nodig te hebben bij het
inregelen van hun digitale coronaadministratie: Digi-D, QR-codes en
vaccinatiebewijzen. Om iedereen
daarbij te kunnen helpen, houden
we op afspraak speciale spreekuren.

FEB

Op 8 januari tekenen lokale omroep SCHIE en de bibliotheek
een
samenwerkingsovereenkomst. Er wordt geïnvesteerd in
digitale apparatuur voor hybride programmering. De installatie van ‘Studio Korenbeurs’ voor
het
actualiteitenprogramma
‘Onder Ogen’ op SCHIE TV is
een feit. Inmiddels is het een
vertrouwd gezicht op de zaterdagochtend voor alle Schiedammers, die geïnteresseerd zijn in
het wel en wee van de stad.

SAMENWERKING SCHIE:
STUDIO KORENBEURS

JUL

YESS!! WEER OPEN
Vanaf 20 mei ontvangen we de
Schiedammers weer persoonlijk!

MRT

Jongeren en politici van verschillende partijen gaan met elkaar in debat tijdens het “I’ve Got the #Power”
verkiezingsdebat in bibliotheek
de Korenbeurs. De mannen achter
de Cor Potcast (Excelsior-aanvaller
Thomas Verhaar, Excelsior-keeper
Maarten de Fockert en Spartaverdediger Bart Vriends) leidden
het debat, dat via een goed bekeken
stream wordt uitgezonden.

“I’VE GOT THE #POWER”
VERKIEZINGSDEBAT

JUN

De Korenbeurs werd als cadeau
voor onze 100-jarige verjaardag in
2020 nagebouwd in Lego. Daar bleken we ruim 35.000 LEGO-steentje
voor nodig te hebben, die we uit
circa 30 verschillende landen hebben ontvangen. Op nationale verhuisdag is dit inmense bouwwerk
overgebracht naar het kantoor van
D&S Vastgoed, hoofdsponsor van
het project en eigenaar van de ‘echte’ Korenbeurs. Het was reuze een
spannend, met slechts een paar
centimeter speling in het raamkozijn van het D&S-kantoor. Deze
laatste reis is op film vastgelegd.

VERHUIZING VAN DE
KORENBEURS IN LEGO

AUG
SEP

Tijdens de Kinderboekenweek
pakken we groots uit: directeurer Theo is vermist en we
roepen de hulp in van alle
Schiedamse kinderen om hem
weer terug te vinden en zijn
ontvoerder te ontmaskeren.
De belangstelling is groot en
de impact op social media is
enorm. Zeer geslaagd!

Om het jaar positief te eindigen verwelkomen we in
de maanden november en
december de Goedheiligman
in het Sinterklaaspaleis. Klassenbezoeken met cadeaus
worden ingepland, maar al
snel moet de bibliotheek anticiperen op de nieuwe coronamaatregelen. De bibliotheek
sluit vroegtijdig de deuren
van ‘t Sinterklaapaleis.

MAKKELIJK LEZEN PLEIN
IN KORENBEURS
In de zomervakantie wordt een
Makkelijk Lezen Plein ingericht in
de Korenbeurs. Kinderen vinden
daar een diverse collectie met
boeken, strips, luisterboeken en
informatieve boeken, die helpen
kinderen weer plezier te krijgen
in het lezen.

OKT

CIRCUS CHABOT ZET
KORENBEURS OP STELTEN

Helaas, het enige Literair Café
in 2021, maar wat voor één!
Met vader en 3 zoons Chabot.

Tijdens de jaarlijkse cultuurdag verkennen medewerkers
van de Bibliotheek Schiedam
Madurodam en gaan ze de
onderlinge ‘strijd’ aan op het
strand van Scheveningen.
Na alle corona-beperkingen,
wordt dit teamuitje zeer gewaardeerd.

CULTUURDAG IN
SCHEVENINGEN

KORENBEURS ALS
SINTERKLAASPALEIS

DEC

NOV
In 13 cafés lezen 12 schrijvers
voor uit eigen werk onder de
noemer ‘Schrijvers aan de
Toog’. De binnenstad van Schiedam staat in het teken van
gedichten, columns en verhalen in een ontspannen setting.
Gezien het enthousiasme bij
zowel deelnemers als publiek,
wil de Bibliotheek Schiedam
er een jaarlijks terugkerend
evenement van maken.

SCHRIJVERS AAN DE TOOG

AAN DE SLAG

SLOTJAAR VAN EEN BELEIDSPERIODE
2021 is het ‘slotjaar’ van de beleidsperiode 2018-2021. Goed nu weer aan de slag te mogen zijn in de nieuwe
beleidsperiode 2022-2025 met een bijbehorend plan waarin duidelijk werd dat de uitvoering van de drie
programmalijnen in de komende beleidsperiode conform de lijnen van de landelijke netwerkagenda zal
worden voortgezet:
• Het bevorderen van de geletterde samenleving
• Participatie in de (digitale) informatiesamenleving
• Een leven lang leren
De verandering en verbreding van de bibliotheek, wordt vanaf 2022 geïntegreerd in bovengenoemde lijnen.
Communicatie, fysiek en digitaal, krijgt bij die integratie een nadrukkelijke rol. Flexibiliteit, balans en verdere
uitwerking tussen vorm en inhoud is in dit meer en meer virtuele tijdperk vol streaming, sociale media en de
aanhoudende waan van de dag onontbeerlijk.

LAAGGELETTERDHEID OMARMEN, GELETTERDHEID VIEREN
Door aan de slag te gaan met bovengenoemde programmalijnen kunnen we aan zowel de gemeentelijke als de
maatschappelijke opgaven recht doen. Daarmee blijft de Bibliotheek Schiedam de laaggeletterdheid omarmen
en tegelijkertijd de geletterdheid vieren, steeds weer. Uitgebreid met structurele programmering, aandacht voor
kunst en cultuur en het organiseren van ontmoeting en debat. Met medewerkers, vrijwilligers en partners de
krachten bundelen voor een gastvrij en inclusief Schiedam.

OPNIEUW HET VERSCHIL MAKEN
We gaan weer aan de slag, met een helder plan, tot stand gekomen onder bijzondere omstandigheden. We gaan
weer aan de slag met bijzonder gemotiveerde en betrokken medewerkers en mensen uit diverse hoeken van de
samenleving, in en om de stad. En we gaan weer aan de slag, omdat we opnieuw het verschil willen maken.

www.debibliotheekschiedam.nl

