Bibliotheek Zoetermeer in 2019

DÓÓRPAKKEN!

Voorwoord
Het jaar 2019 in één woord? Doorpakken! In de verdere ontwikkeling
van onze hoofdvestiging, het Forum. In de dienstverlening van onze
vestigingen in de wijken Rokkeveen en Oosterheem. En in het bedenken
van plannen om extra inkomsten te zoeken.
Doorpakken doen we ook met dit jaarbericht. Het idee was een jaarbericht te maken dat je binnen vijf minuten van voren tot achteren
kunt doorlezen. Onmogelijk? Om met Pippi Langkous te spreken:
we hadden dit nog nooit gedaan, dus we dachten het wel te kunnen.
En het is gelukt!
Met dezelfde instelling zijn we het jaar 2019 in gegaan. De bibliotheek
verandert. We doen en bedenken dingen die we nog nooit eerder
hebben gedaan. We maken de Bibliotheek nog beter en dat met
minder budget. In het volste vertrouwen dat het ons lukt. Heb je even
vijf minuutjes? Lees dan hoe wij in 2019 hebben doorgepakt!
Joke Mos
directeur/bestuurder Bibliotheek Zoetermeer
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Het Forum in 2019
Wat een mooie start van 2019!
Het gecombineerde StadhuisForum, de hoofdvestiging van
Bibliotheek Zoetermeer, vierde op
19 januari zijn eenjarig bestaan.
Onder het motto ‘Het Forum is er
voor jou’ maakten we er die dag
een fantastisch feest van voor
alle Zoetermeerders. Samen met
onze partners, medewerkers,
vrijwilligers en de ruim tweeduizend bezoekers kunnen we
terugkijken op een heerlijke dag
vol activiteiten, optredens en
leuke doe-dingen voor alle leeftijden. Van lessen programmeren
in de CoderDojo en leren tekenen
met de 3D-pen in het E-Lab tot
optredens van ukelelespelers.
We zijn er trots op dat in 2019
steeds meer Zoetermeerders de
weg naar het Forum wisten te
vinden. Niet alleen voor het lenen
van boeken, maar ook voor

informatie, interessante bijeenkomsten en leuke ontmoetingen.
Het aanbod aan activiteiten
groeide en de samenwerking met
onze ruim 45 partnerorganisaties
versterkte zich verder.
Waar we ook trots op zijn, is de
groeiende populariteit in 2019 van
het Forum Café, dat de Bibliotheek
sinds 2018 in eigen beheer heeft.
Een levendige ontmoetingsplaats
waar mensen terecht kunnen voor
een hapje en een drankje, maar
ook voor leuke activiteiten.
Het Forum heeft zich twee jaar na
de oprichting ontwikkeld tot een
prettige en laagdrempelige plek.
Waar alle Zoetermeerders welkom
zijn om te lezen en te leren, voor
informatie en advies en zeker ook
om plezier te maken.
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Activiteiten in het Forum
Ook in 2019 bruiste het weer van de activiteiten
die de Bibliotheek, vaak samen met de partners,
in het Forum organiseerde. Leuke en leerzame
activiteiten die een link hebben met het
stimuleren van leesplezier, toegankelijk maken
van informatie, educatie en (maatschappelijke)
ondersteuning. Een kleine greep uit het overweldigende aanbod.

Het poëzieproject voor peuters en kleuters
‘Jas van Taal’ kreeg in 2019 een vervolg. Een project
dat de kinderen vooral wil leren spelen met taal.
Leesplezier staat ook voorop bij de Boekfiets, die
de Bibliotheek in september lanceerde. We rijden
ermee naar scholen, peuter- en kinderopvang
en festivals om kinderen voor te lezen, liedjes te
zingen en beweegspelletjes te doen.

Zo was de VoorleesExpress, die wij samen
met Stichting Piëzo organiseerden, een
groot succes. Net als de vier Talkshows
Boek&Meer, waarin presentator Laurens de
Groot in gesprek ging met schrijvers over hun
werk en actuele onderwerpen. Waardevol was
‘Luisteren naar mooie verhalen’, een activiteit
voor dementerende ouderen in Zoetermeerse
woonzorgcentra.

Meepraten over de woningnood in Zoetermeer:
over dat thema organiseerde de Bibliotheek in
het Forum een Monitor Meeting. Inwoners,
woningcorporaties, makelaars, de lokale politiek
en woningzoekenden gingen de dialoog aan.
Daarnaast startten we in het Forum met het
Belastingservicepunt en het Geldinformatiepunt.

Veel belangstelling was er ook voor de cursussen bij de Bibliotheek-Volksuniversiteit over
het versterken van basisvaardigheden (taal,
rekenen en digitale vaardigheden). Ook in 2019
is verder gebouwd aan het Digi-Taalhuis, waar
nieuwe vrijwilligers voor zijn opgeleid.

Een bijzondere pilot in samenwerking met de
gemeente ging op 5 april in. Scholieren en
studenten mochten een aantal dagen per week
gebruik maken van de heerlijk rustige raadzaal
op de begane grond van het Stadhuis-Forum.
Een groot succes! Zozeer zelfs, dat het studeren
in de raadzaal met ingang van 2020 een vervolg
heeft gekregen.

00:03:20

De Bibliotheek
op school
Wie leest, heeft meer kans op een succesvolle
toekomst. Daarom is het zo belangrijk dat
kinderen niet alleen lezen omdat het moet,
maar vooral omdat het leuk is. De aanwezigheid
van een bibliotheek in (basis)scholen heeft een
positief effect op het lezen. In de Bibliotheek
op school (dBos) werken bibliotheken en scholen
samen aan het ontwikkelen van leesplezier bij
kinderen, met meetbare resultaten.
In 2019 was op 28 Zoetermeerse basisscholen
een dBos te vinden. We zoeken naar mogelijkheden om dit verder uit te breiden naar
45 scholen. Maar liefst 6.453 kinderen zijn in
2019 bereikt via hun eigen dBos.
In 2020 zet de Bibliotheek natuurlijk weer
alles op alles om op nog meer Zoetermeerse
basisscholen en voorschoolse instellingen
een dBos te openen. Dit doen we samen met
onderwijsbesturen en de gemeente. Voor alle
partijen is het doel hetzelfde: stimuleren dat
kinderen gaan lezen!
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Op zoek naar nieuwe
bronnen van inkomsten
In 2019 kwam een financiële
uitdaging in zicht door de
aankondiging van toekomstige
gemeentelijke bezuinigingen.
Net als overal in Nederland, nam
ook bij onze bibliotheek het aantal betaalde abonnementen af
ten opzichte van het voorgaande jaar. Via fondsen en
sponsors werden met succes
extra inkomsten gerealiseerd.
Deze zijn nodig om de bestaande dienstverlening in stand te
houden en nieuwe vormen van
dienstverlening te ontwikkelen.
‘De bibliotheek. Dat gun je
elkaar toch gewoon?’. Met deze
slogan startten we in september
een donatiecampagne, die
gericht was op de gebruikers
van de bibliotheek. Via social
media, lokale papieren en

online nieuwsbladen, op posters
en flyers probeerden we zoveel
mogelijk inwoners van Zoetermeer te bereiken.
Gelijktijdig met de donatiecampagne begonnen we in
het najaar ook met de promotie
van het Vriendenprogramma.
Voor € 25 per jaar konden
Zoetermeerders ‘Vriend(in) van
de Bibliotheek’ of donateur
worden en ons ook op deze manier steunen. Enkele tientallen
Zoetermeerders meldden zich
hier al voor aan. We zijn hier heel
bij mee en verwelkomen elke
nieuwe Vriend(in) en donateur
van harte!
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Plannen voor bezuiniging
Het College wil dat Bibliotheek
Zoetermeer € 250.000 per jaar
bezuinigt door de wijkvestigingen
in Rokkeveen en Oosterheem te
sluiten. Dat werd in de tweede
helft van 2019 duidelijk.
In de wijkvestigingen kunnen
inwoners terecht voor het lenen
van mooie boeken, maar ook om
elkaar te ontmoeten, voorleesactiviteiten bij te wonen of
ondersteuning te krijgen bij
(digitale) vragen. Met het wegvallen van de wijkbibliotheken,
wordt onze dienstverlening
voor een aantal kwetsbare doelgroepen onbereikbaar. Zoals
ouderen, laaggeletterden, anderstaligen en kinderen tot vier jaar.
Daarom hebben we in het najaar
een alternatief bezuinigingsplan
bedacht. Een plan waarmee het
bibliotheekwerk in Oosterheem

en Rokkeveen kan blijven bestaan
én in vier andere wijken kan
worden opgezet als onderdeel van
Huizen van de Wijk. Daarin delen
we het gebouw (en bijbehorende
kosten) met andere organisaties,
waarmee we net als in het Forum
ook samenwerken. Daarmee
realiseren we niet alleen een flinke
kostenbesparing, maar zorgen
we er ook voor dat de bibliotheek
zichtbaar en bereikbaar blijft.
In het najaar startten we een
petitie tegen het sluiten van de
wijkvestigingen en vóór het
opnemen van het bibliotheekwerk in de Huizen van de Wijk.
De vele steunbetuigingen lieten
eens te meer zien hoe belangrijk
inwoners het vinden om de
bibliotheek dichtbij te hebben.
In 2020 gaan we hier verder over
in gesprek met de gemeente.

00:01:20

2019 in cijfers
Het gebruik van de Bibliotheek

Kinderen
Er waren

In 2019 kwamen
Zoetermeerders
960.296 keer
naar de Bibliotheek.

604.039

705.066

SCHOOL

digitale
bezoeken.

...

?

Er zijn

dBos

boeken en

Eind 2019 waren er 28 dBossen in
Zoetermeer, waarmee de Bibliotheek
6.453 kinderen heeft bereikt.

Zoetermeerse kinderen hebben 13.750 keer meegedaan aan
bibliotheekactiviteiten in de bibliotheek en op hun eigen school.
Onder andere:

26.573

3.736 Peutervoorlezen

e-books
uitgeleend.

ABONNEMENT
JEUGD

Bibliotheekmedewerkers
hebben 138.647 vragen
beantwoord.

1.050 Baby-Peuter-Kleutermarkt
2.021 Jas van Taal
2.904 Kinderboekenweek

ABONNEMENT
VOLWASSENEN

19.518
9.103

ABONNEMENT
INSTELLINGEN
& GROEPEN

1.638 Nationale Voorleesdagen
1.088 Mediawijsheid, vloggen en programmeren
300 E-Lab

273

551 CoderDojo
x 100
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Volwassenen

Vrijwilligers

3.187 maal deden inwoners mee aan de activiteiten die

156 vrijwilligers waren voor de Bibliotheek actief:

de Bibliotheek organiseerde. Onder andere:

519 Luisteren naar mooie verhalen in verzorgingshuizen
1.389 Leeskringen
268 Schrijven en poëzie
370 Lezingen en literaire introducties
110 Talkshow Boek&Meer
52 Stamtafel voor en door Zoetermeerders
236 Inloopspreekuren
1.370 Europese Taalcursussen
3.180 Nederlands
spreken, lezen en schrijven

33 Bibliotheek aan huis
20 Gastheer/vrouwen
50 Boeken opruimen
2 Tablet Café
3 Forum Café
10 Digi-Taalhuis
2 Poëzie- en schrijfgroepen
6 E-lab
5 CoderDojo

10 Voorlezen voor ouderen
2 Ukeleleclub
1 Breicafé
3 Ouder& kind Café
5 Ontmoetingspunt Verlies
2 Geldpunt
1 Studiekring 55+
1 Theetijd voor ouderen

883 Digitale vaardigheden
x 100
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Nawoord/vooruitblik
Een jaar samenvatten in vijf leesminuten … Het is gelukt,
ook al is er natuurlijk veel meer gebeurd in 2019 dan we in
dit verslag kwijt kunnen. Het was een jaar van doorpakken
in meerdere opzichten. En doorpakken is iets wat we ook
in 2020 blijven doen.
We gaan verder met onze toekomstplannen, waarmee
we een goede bibliotheekvoorziening in Zoetermeer
behouden en versterken én de bezuinigingstaakstelling op
termijn kunnen realiseren. Onze plannen voor behoud van
de wijkbibliotheken als onderdeel van Huizen van de Wijk
gaan we verder verfijnen. En we blijven creatief op zoek
naar andere bronnen van inkomsten.
Tijdens de productie van dit jaarbericht is de coronacrisis
in volle hevigheid losgebarsten. Een crisis die ons allemaal
keihard raakt. Wat de financiële en maatschappelijke
gevolgen hiervan zullen zijn, is nu (juni 2020) nog onzeker.
Voor de verdere ontwikkeling van onze verbindende rol
binnen en buiten de bibliotheken zetten we natuurlijk al
onze creativiteit en vindingrijkheid in.
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Colofon
Dit is een uitgave van Bibliotheek Zoetermeer, juli 2020.
Eindredactie
Claudia Hilgers-van Borselaer
Tekst
Tekstkabinet (Nienke Landré)
Ontwerp
studioBoven grafisch ontwerp (Mirjam Wilbrink)
Fotografie
Bibliotheek Zoetermeer
Bezoekadres
Forum Zoetermeer
Stadhuisplein 1
Zoetermeer
Postadres
Frankrijklaan 6
2711 CX Zoetermeer
Vragen?
Mail naar claudia.hilgers@bibliotheek-zoetermeer.nl
www.bibliotheek-zoetermeer.nl
www.forumzoetermeer.nl
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