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Bewogen en bewegen

Leden van de Raad van Toezicht:
Dhr. C.R.M.M. Linssen, Voorzitter
(foto)
Dhr. L. van Houten, Vice- voorzitter
Mw. M.L. de Goederen
Dhr. E.L. de Hamer

‘Bewogen’ kun je met meerdere
betekenissen lezen, ook klinkt
het als verleden tijd, maar we
moeten het beslist lezen als
‘bewegen’. Sla de krant maar
open, luister naar het nieuws,
bijna niets blijft meer
vanzelfsprekend. Heel veel wat
zo lang gewoon was is in
beweging. En dat gaat ook op
voor ons als Bibliotheek
Oosterschelde.

Wij hebben respect en
waardering voor de wijze
waarop veel van onze
medewerkers ‘meedenken’
en mede bereid zijn hun plek
binnen de Oosterschelde
Bibliotheek inhoud te geven
door met de juiste instelling
naar een goede toekomst te
werken voor organisatie en
klanten.

Directie, management en
medewerkers op alle plekken
waar wij actief zijn merken het
dagelijks. Ook als Raad van
Toezicht zijn we betrokken bij
het zoeken naar de juiste
toekomst voor onze mooie en
belangrijke plek in de
samenleving. Ook de wijze van
‘besturen’ vraagt steeds onze
serieuze belangstelling.

We moeten het individueel
en als team doen, dat is niet
anders geworden. We
moeten met z’n allen blijven
‘bewegen’, dat is dus geen
verleden tijd maar absoluut
tegenwoordige tijd!
Wij gunnen u allen en ons
zelf een succesvolle nieuwe
tijd binnen onze opdracht die
mooi en belangrijk blijft!

De rol en de
verantwoordelijkheid van de
Raad van Toezicht toetsen wij
regelmatig aan de huidige visie
op ‘cultural governance’ met
als belangrijkste opdracht de
directie te adviseren en waar
nodig te ondersteunen.

Namens de Raad van
Toezicht
Charles Linssen,
Voorzitter

Dhr. B. Kock
Mw. M.W. Roose–van Duijn
Dhr. A. Slagter

`Niets blijft meer vanzelfsprekend`
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De Bibliotheek van de toekomst
In een jaarverslag mag u een
terugblik op het achterliggende
jaar verwachten. Toch kijken wij,
de bibliotheek Oosterschelde en
de gemeenten, al ver naar voren.
In een zich snel wijzigende
werkelijkheid moet de bibliotheek
meegaan, nee zelfs voorop
lopen, in de wijze van
benadering van de
informatiemaatschappij.
Toenemende digitalisering,
veranderende klantbehoeften
(mediagebruik in een 24
uurseconomie), snel wijzigende
demografische omstandigheden
en nieuwe bibliotheekwetgeving
sporen ons aan om na te denken
en beleid te maken voor de
periode van nu tot 2025.

Foto: Hans de Kunder
Wethouder cultuur
Gemeente Reimerswaal

Daarnaast kunnen we hierin
onderdak bieden aan
loketfuncties,
samenwerkingsverbanden met
culturele instellingen en
eventueel verbindingen aangaan
met commerciële partijen.
Het maatschappelijk middenveld
zal de komende jaren ingrijpend
veranderen. Onze bibliotheek
vormt hier een onderdeel van en
daarom moeten we de komende
jaren het fundament leggen voor
een bibliotheekdienst in de
Oosterschelderegio.
Gemeenten en de Bibliotheek
Oosterschelde zijn nu bezig om
de piketpalen te slaan voor het
fundament van de ‘Bibliotheeknieuwe-stijl’. Deze zal er zeker
met ingang van 2017 moeten
staan.

Kernbegrippen in deze zijn:
minder geld in stenen, maar
tegelijkertijd meer voorzieningen
Bewogen en bewegen
door het toepassen van de
Hans de Kunder:
.
digitale bibliotheek; slim
combineren van functies,
Wethouder cultuur
samenwerken met het onderwijs
Gemeente Reimerswaal
en hoge prioriteit leggen bij
taalontwikkeling en
Voorzitter portefeuillehouders
mediawijsheid.
cultuur Oosterschelderegio
De bibliotheekgebouwen, die we
overhouden, kunnen plaats
bieden aan de traditionele
uitleenfaciliteit.

`Bibliotheek nieuwe stijl in 2017 `
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Ve r g r o t e n v a n k a n s e n v o o r d e j e u g d
Het jaar 2012, precies 5 jaar na het
ontstaan van de Bibliotheek
Oosterschelde, mag het meest
ingrijpende jaar in het bestaan van
onze organisatie genoemd worden.
Er vond een ingrijpende
reorganisatie plaats, die leidde tot de
uitstroom van personeel in de
omvang van ongeveer vier
formatieplaatsen, 10 % van onze
totale formatie. Dit proces kostte
veel tijd energie, emoties en geld.
Maar we hadden dan ook
zwaarwegende redenen.
Enerzijds is er al jaren sprake van
vermindering van budgetten,
anderzijds, en dat is nog veel
belangrijker, verandert het
bibliotheekwerk.
De openbare bibliotheek was lange
tijd de aangewezen plek voor
mensen als het ging om lezen, lenen
en informatie zoeken.

Jannie van Vugt,
Directeur
Bibliotheek Oosterschelde

Maar door de steeds bredere
verspreiding van digitale informatie
en internetaansluitingen verandert
lenen in zelf zoeken. En het lezen
van boeken concurreert met allerlei
andere vormen van
vrijetijdsbesteding en
cultuurdeelname!

Daarom maken we nog
duidelijkere keuzes. Twee
ontwikkelingen staan centraal.
De eerste beschouwen we als
onze hoofdtaak: stimuleren van
taal-, lees- en mediaontwikkeling
bij de jeugd. Waarom ?
Taal-, lees- en
mediavaardigheden zijn
essentieel voor het slagen van
kinderen in hun latere school en
werk carrière. Maar tegelijkertijd
blijkt uit onderzoek dat nog altijd
25 % van de kinderen met een
taalachterstand van het
basisonderwijs afkomt! Daar
kunnen, willen en moeten we als
bibliotheken iets aan doen!
De tweede ontwikkellijn is : de
huidige bibliotheekvormen
(bussen, gebouwen) beoordelen
op hun effectiviteit. En ze dan
ofwel verbeteren door ze aan te
passen aan de eisen van nu
ofwel door te kiezen voor andere
oplossingen die helpen om mens
en media bij elkaar te brengen.
En dat kan digitaal zijn,
bijvoorbeeld via onze website, die
dit jaar vernieuwd werd en
aansluit op de landelijke digitale
bibliotheek. Maar ook door middel
van nieuwe logistieke
oplossingen.

Wij als openbare bibliotheek in de
Oosterschelderegio moeten die
ontwikkelingen omzetten in nieuw
beleid en daar de beschikbare
middelen heel gericht op inzetten.
En met minder geld effectiever zijn
vraagt om lef en creativiteit.
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Oplossingen voor
informatietechnologie

Terug naar de eerste prioriteit: vergroten
van kansen voor de jeugd. Dat doe je niet
door te gaan zitten wachten tot de
kinderen naar de bieb komen, maar juist
door de bieb van jongs af aan naar de
kinderen toe te brengen. En dat lukt het
best in samenwerking met partners die
ook voor en met deze doelgroep werken.
Onderwijs, kinderopvang, zorgpartners ,
onze collega bibliotheken in en buiten
Zeeland, gemeenten…
De bibliotheek Oosterschelde werkt
volgens een doorgaande lijn, met behulp
van landelijk ontwikkelde methodes. We
beginnen zo jong mogelijk. Via het
programma Boekstart benaderen we
jonge ouders. We wijzen hen op het
belang van taalspelletjes en voorlezen in
de ontwikkeling van hun jonge kind. 70 %
van de aangeschreven ouders maakt hun
kind lid.
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En leeskilometers maken leidt tot betere
leesprestaties en dat zien we weer terug
in hogere leerprestaties.
Een aanpak met effect. We zien de
inspirerende voorbeelden in onze nieuwe
leespunten: ‘s-Heer Arendskerke en de
vestiging in de Brede school, in
Wolphaartsdijk (die in oktober werd
geopend). En in Tholen, Kapelle en
Reimerswaal waar we, met steun van de
gemeente, nog meer scholen onze
diensten kunnen aanbieden.
Deze manier van werken willen we op
zoveel mogelijk plaatsen in de regio
realiseren. En daarom gaan we voortaan
minder tijd steken in het oude vertrouwde
uitleenwerk en meer in deze educatieve
werkzaamheden.

Voor kinderen in de voorschoolse leeftijd
gaan we met instellingen voor
kinderopvang aan de slag. Pedagogisch
medewerkers worden door ons geschoold
zodat ook zij aan de slag gaan met
boeken en voorlezen. We sloten dit jaar
convenanten met Kibeo, Toerdeloo en
Ria’s kinderdagverblijf.

Dat vraagt een ander soort expertise van
medewerkers.
Vandaar een kwalitatieve reorganisatie,
niet alleen gericht op reduceren van
kosten, maar ook op kanteling van
werkzaamheden.
Dat dat een pijnlijk proces is, mag
duidelijk zijn. Medewerkers worden
intensief gecoacht en geschoold, zodat
ze mee kunnen in de ontwikkelingen.

En dan, op de basisschool, werken we
volgens de opzet van de Bibliotheek op
school, IN de school, samen met het
onderwijsteam aan vergroting van
leesplezier en mediawijsheid. Door de
directe aanwezigheid van een
leesconsulent in het schoolteam zien we
dat het boekenlezen weer populair wordt.
Zichtbaar in de scores bij de CITO toets!

Er wordt ook op een andere manier
gekeken naar inzet van personeel in
dienstroosters. Meer flexibiliteit en meer
eigen taakverantwoordelijkheid. Ook het
opnieuw inrichten van de interne
administratie kostte tijd en energie.
Maar de investeringen van dit jaar zullen
zich in de komende jaren terug betalen in
besparingen en in effect.

Vestigingen
KAPELLE
In Kapelle ondertekende
we een
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie
van een Brede School ,
die we in 2015 hopen te
betrekken.

ZIERIKZEE
Inmiddels is de bouw
gestart voor de Campus
Cultura in Zierikzee, een
multifunctionele
accommodatie waar een
school voor voortgezet
onderwijs, de
muziekschool de
bibliotheek en
Jeugdtheaterschool
onder een dak moeten
komen. Een clustering
van cultuur, informatie
en educatie met veel
potentie.

GOES
Helaas waren er ook
andere berichten : in
Goes nam de
gemeenteraad in
december het besluit om
niet door te gaan met de
ontwikkeling van het
Cultuurhuis.
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Het realiseren van ambities in onze
hoofdtaak zijn we dus ook bezig met
de tweede ontwikkeling: het herijken
van onze vestigingen. We willen dat
die er aantrekkelijk uit zien, de moeite
van het bezoeken waard zijn en
blijven. En dat kunnen we het best
doen door samen te werken met
lokale organisaties.
Zo openden we in januari onze vernieuwde
vestiging in het dorpshuis van Burgh –
Haamstede. Kleiner in m2 maar beter
toegankelijk, verbonden met de ruimte voor
Buitenschoolse opvang en met de leestafel
in de hal van het dorpshuis een potentieel
aantrekkelijke verblijfsruimte.
In maart heropende de vestiging van Heinkenszand. Ingericht volgens de
principes van retail, dus met de look van een goede boekhandel anno nu.
In oktober werd deze bibliotheek zelfs vierde bij de verkiezing Beste
bibliotheek van Nederland! Een terecht compliment.
En de gemeenteraad van Reimerswaal besloot om het aantal vestigingen
te verminderen van 5 naar 2, de bibliobus te laten verdwijnen, maar wel in
alle kernen vervangende dienstverlening te doen realiseren. In drie jaar tijd
moet dit leiden tot enerzijds kostenreductie, maar anderzijds ook
modernisering van het bibliotheekwerk.
Hoe dat moderne bibliotheekwerk er uit ziet daarover zijn de zes
bekostigende gemeenten sinds voorjaar 2012 in gesprek. Er wordt gewerkt
aan een actualisatie van de huidige regionale beleidsvisie. En om dat goed
te kunnen doen ging op 5 september een bus vol wethouders,
gemeenteraadsleden en beleidsambtenaren op excursie naar voorbeelden
van dat nieuwe bibliotheekwerk, zowel in als buiten de provincie. Een
belangrijke dag, die papieren tekst tot leven bracht. Een gezamenlijke visie
helpt ons om ondanks de noodzakelijke ingrijpende veranderingen in de
komende jaren de bibliotheek zo goed mogelijk te behouden en haar ook
in de komende jaren te laten zijn wat ze al jaren is: van onmisbare
maatschappelijke waarde.

Specialist Volwassenen

Nederland Leest
De donkere kamer van Damocles
.

Monique van Kol

Nederland Leest ging op
1 november feestelijk van start
met de opening van de donkere
kamer in de bibliotheek in Goes.
In deze kamer konden klanten
van de bibliotheek hun gratis
geschenkboekje “De donkere
Kamer van Damocles” ophalen.
Burgemeester René Verhulst
opende en las voor uit zijn
exemplaar van de donkere
kamer van Damocles.

Nederland Leest live
Ook met het voortgezet
onderwijs werd er in deze
periode nauw samengewerkt.

Zo deden leerlingen van
scholengemeenschap Pontes uit
Goes en Zierikzee mee met het
debat over de donkere kamer van
Damocles. Zij bestudeerden het
boekje en maakten er vervolgens
een presentatie van. Deze
presentatie werd door een
landelijke jury gehonoreerd met
een optreden in de studio van
Nederland Leest Live in de
Openbare Bibliotheek van
Amsterdam.
Een leerling van Pontes Goes was
via Skype rechtstreeks in de
uitzending Nederland Leest Live
te volgen. Een goede
vertegenwoordiging van ons
werkgebied!

De bibliotheek van de toekomst
Bewogen en
. bewegen
.

BoekStart in de kinderopvang
Specialist Jeugd & jongeren
Begin 2012 was het de beurt aan de
gemeente Borsele om te starten met
het leuke leesbevorderingsproject
BoekStart. Heel Zeeland is nu
BoekStart proef. Om de ouders te
blijven enthousiasmeren worden er in
iedere gemeente BoekStart
koffieochtenden georganiseerd. Mooi
om te zien hoe blij baby’s van boeken
worden.

Saskia den Otter
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Vanuit het landelijke project
Kunst van Lezen konden we
het project BoekStart in de
kinderopvang op zetten. Er
werden 7 pedagogisch
medewerkers opgeleid tot
voorleescoördinator. Zij
schreven een voorleesplan
voor hun locatie en er was
budget om de boekenhoek aan
te pakken en de (digitale)
collectie uit te breiden. Met de
inzet van de iPad en social
media wordt ingezet op de
ouderbetrokkenheid.

Bibliotheek op school
Van de 121 scholen in ons
werkgebied schreven 85
scholen zich in voor ons
educatief aanbod. De
bezoeken rondom
Keepvogel en biebexpeditie
vonden plaats in de
bibliotheek. Ook gaan we
naar onze doelgroep toe
met de bibliotheek op
school. We zijn op 27
scholen intensief bezig met
allerlei lessen rondom
leesplezier, leesbevordering
en mediawijsheid. Het
nieuwe team met 6
leesconsulenten dat vanaf
september van start ging zet
zich op allerlei manieren in
voor de doelgroep 0-18 jaar.

Specialist Marketing

Woensdag 5 september organiseerden
we samen met SWVO een excursie om
inspiratie op te doen voor de regionale
beleidsvisie 2014-2017 voor
raadsleden, wethouders, ambtenaren en
leden van de Raad van Toezicht.
De deelnemers waren enthousiast over
de moderne en nieuwe
bibliotheekvormen die ze bezochten.

Verrassen en verleiden van de klant
In 2012 zijn er op het terrein van de
marketing diverse projecten
uitgevoerd. Zo hebben we
deelgenomen aan het landelijke
programma Dat doet de bieb! om
de eigen bibliotheek verrassend te
presenteren. Er zijn filmpjes
gemaakt, ambassadeurs geworven
zoals Mevrouw Stemband. Het
leverde mooie publiciteit op en
meer onderlinge samenwerking.
In februari werd de eerste
retailbibliotheek van Zeeland
geopend, in Heinkenzand. Dit
nieuwe landelijke concept
integreert verschillende aspecten
zoals inrichting, collectie,
communicatie en service.

Anne Eijnwachter

Met meer kleur, veel displaytafels
en duidelijke bewegwijzering
verleiden we de bestaande en
nieuwe klanten om meer boeken
mee te nemen. Ook in BurghHaamstede kreeg de bibliotheek
een nieuw inrichting, na de
verbouwing van het dorpshuis De
Schutse.
Tijdens de Maand van het
Spannende Boek stuurden we 2000
klanten een professionele
mailing met de oproep om hun
lidmaatschap om te zetten in een
automatische incasso betaling.
Automatisch betalen bespaart ons
tijd en administratiekosten en zorgt
voor ledenbehoud. Deze mailing
leverde naar verwachting 10% aan
incassobetalers op!

Bibliotheek.nl.

Foto:
Workshop Mediawijsheid in de
Bibliotheek Zierikzee

Specialist Digitale
Bibliotheken
Het gebruik van sociale media is in
2012 voortgezet en uitgebreid.
Leesconsulenten en specialisten
dragen regelmatig bij aan het weblog
van de bibliotheek en via Twitter en
Facebook wordt gecommuniceerd
met klanten en collega’s. Via die
kanalen worden ook regelmatig
vragen beantwoord.
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Op 17 september zijn de vier
basisbibliotheken in Zeeland
overgestapt op de WaaS, de
nationale website-infrastructuur
van Bibliotheek.nl. De nieuwe
website oogst waardering van
klanten maar is nog niet
uitontwikkeld. Zo is het nog
wachten op koppeling met de
NBC+, de nationale catalogus,
die eind 2013 wordt verwacht. De
nauwe samenwerking in dezen,
tussen Bibliotheek Oosterschelde
en de drie andere Zeeuwse
basisbibliotheken, wordt ook in
2013 voortgezet.
Lees Meer
In het vierde kwartaal ging de
Nationale e-bookcampagne Lees
Meer van start, waarmee klanten
een beperkt aanbod van e-books
online kunnen lezen via
streaming. Literatuur in de vorm
van e-books, gratis te lezen voor
iedereen en overal. Binnen 6
weken hadden zich in heel
Nederland 25.000 mensen
aangemeld.

Tablets
De opmars van tablets is ook
goed merkbaar bij Bibliotheek
Oosterschelde. Er wordt binnen
de organisatie steeds meer mee
gewerkt, soms zelfs intensief,
zoals in het geval van de
leesconsulenten. Tablets werden
ook gebruikt tijdens de Week van
de Mediawijsheid, voor
communicatie via Google
Hangouts. De pilot met iPads op
de tijdschriftentafel in de
bibliotheek Heinkenszand kwam
om verschillende redenen niet
goed uit de verf. In 2013 wordt
een nieuw plan van aanpak
geschreven.

Wii Battles
In 2012 werd er alleen in het
najaar een gametoernooi
georganiseerd. In 2013 zal dit
weer geïntensiveerd worden en
wordt bekeken of er
mogelijkheden zijn om nieuwe
dingen te ondernemen rondom
gaming in de bibliotheek.

Specialist PR
Op provinciaal niveau wordt nauw
samengewerkt tussen de
4 bibliotheekorganisaties in Zeeland. Op
het gebied van de landelijke
infrastructuur; de website, digitale
dienstverlening, marketing,
mediawijsheid en communicatie wordt
provinciaal samengewerkt. Er zijn
diverse gezamenlijke
communicatieacties georganiseerd.
Efficiënt en kostenbesparend!

Doorontwikkeling landelijke huisstijl
De landelijke huisstijl vertaalt zich
door in al onze uitingen, zoals
drukwerk, webpresence, tone of
voice en service. De huisstijl is
hierbij het verbindende en
herkenbare element.
In 2012 is de implementatie van
de nieuwe huisstijl weer een fase
verder
gekomen door het omzetten van
de website, waarbij zowel de
gebruiksvriendelijkheid als de
navigatie is verbeterd.

Digitale communicatie

Andjenie Hanoeman tijdens Kinderbingo
in de Bibliotheek Heinkenszand

Colofon
maart 2013
Tekst en vormgeving:
Bibliotheek Oosterschelde
Redactie:
Andjenie Hanoeman
Ontwerp:
Evelyne van der Werf en
Andjenie Hanoeman
Fotografie:
Bibliotheek Oosterschelde
Jody van Boven fotografie
Mechteld Jansen (blz. 2)
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In 2012 hebben we veel gedaan
om de bibliotheek en haar
producten en diensten bij de
bestaande en de potentiële
klanten onder de aandacht te
brengen.
Daarbij is gebruik gemaakt van
traditionele communicatiemiddelen
Als mailings, maar er werd ook
steeds vaker ingezet op (digitale)
marketingcommunicatie.

Narrowcasting
Op gebied van digitale instore
communicatie is in 2012
aandacht besteed aan de
doorontwikkeling van
narrowcasting: beeldschermen in
de bibliotheek waarop klanten op
de hoogte worden gehouden van
actuele
bibliotheekproducten, diensten en
acties.

Landelijke acties
Ook is in 2012 een begin gemaakt
met het intensiever inzetten van de
acties van de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse
Boek (CPNB) , zoals de
Boekenweek,
de Kinderboekenweek,
de Maand van het Spannende
Boek en Nederland Leest.
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Bibliobussen
In 2012 reden er drie soorten bibliobussen in vijf gemeenten van de Bibliotheek
Oosterschelde. De bussen deden 32 standplaatsen aan.
Landelijke erkenning
In september zijn op een internationaal bibliotheekcongres in Slovenië opnieuw de
successen van het Zeeuwse bibliobusconcept aan de orde geweest. Op een landelijke
bijeenkomst over extramuraal bibliotheekwerk is de Columbus gepresenteerd. Eind 2012
is een aanvraag ingediend voor verkiezing van het beste Europese leefbaarheidsproject.
Gemeenten
Gemeente Borsele
Gemeente Goes
Gemeente Kapelle
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Schouwen-Duiveland
Totaal Bibliotheek Oosterschelde

aantal uitleningen
16.791
10.559
4878
9805
31.059
73.092

aantal abonnementen
907
124
83
250
1279
2643

Uitleningen totaal Bibliotheek
Oosterschelde Bibliobussen

2011
2012

Abonnementen totaal
Bibliotheek Oosterschelde
Bibliobussen

jeugd
volwassenen
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