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Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta staat
voor een grote maatschappelijke opgave.
De komende jaren ligt onze focus op
het bevorderen van lezen en leesplezier,
bijdragen aan de participatie van
burgers en ze stimuleren zich te blijven
ontwikkelen. Als volwaardige, bereikbare
openbare bibliotheek zijn we een plek voor
ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing.
Daarmee leggen we een stevige basis voor
de zelfredzaamheid en gelijke kansen in
deelname aan de maatschappij voor de
inwoners in ons werkgebied.
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Brielle
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Een terugblik op 2020
Middelharnis

7 Vestigingen
38 Bibliotheken op school
Oude-Tonge
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Leden
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380.129
Uitleningen

De coronapandemie had grote invloed
op de dienstverlening van de bibliotheek.
De AfhaalBieb en BezorgBieb voorzagen
onze leden van boeken, wat waardering
en veel leuke, spontane steunbetuigingen
van klanten opleverde. In september
startte op Voorne het digiTaalhuis en
de Vrijwilligersacademie. En in het
centrum van Oude-Tonge openden we
een succesvolle pop-up bibliotheek. Ook
de dienstverlening van de Bibliotheek op
School stelde ons voor flinke uitdagingen.
Met veel creativiteit en innovatiekracht
hebben we een succesvol digitaal aanbod
kunnen aanbieden. Noemenswaard
is het zeker dat Muziek op School van
start is gegaan. Ondanks alles was 2020
ook een jaar waar we met enige trots
op mogen terugkijken. Met dank aan
medewerkers en vrijwilligers voor hun
veerkracht en flexibiliteit. Én met dank
aan de gemeenten en onze partners voor
hun support en samenwerking in dit
bijzondere jaar.
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E-books
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Medewerkers

Betrokken - deskundig - nieuwsgierig!
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Vrijwilligers
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Sinds dit jaar werkt dr. Leesplezier in de bibliotheek. Voor
kinderen die lezen lastig vinden of kinderen die al zoveel
boeken hebben gelezen dat ze niet meer weten wat ze moeten
kiezen, biedt dr. Leesplezier hulp. Dr. Leesplezier helpt ze met
het vinden van het leukste boek! Kinderen
kunnen elke woensdag langskomen in één van
53
de vestigingen om samen met dr. Leesplezier
consulten
boeken uit te zoeken. Als de bieb gesloten is,
dan houdt dr. Leesplezier zijn consulten online.

Kinderboekenweek online

Het grootste leesfestijn van 2020 ging dit jaar online. Team
Jeugd&Educatie ontwikkelde een compleet pakket voor het
onderwijs met een online kick-off voor docenten, digitale
groepsbezoeken ondersteund
met fysieke collectie en lesma110
teriaal voor in de klas en ook op
55 Deelnemende
de socials en website werd veel
Deelnemende
docenten aan
basisscholen
aandacht besteed aan de boeken
de kick-off
van de Kinderboekenweek en het
thema En toen?

6.815

Scholen en
instellingen
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103

Deelnemers

Leerlingen
basisonderwijs

In het najaar van 2020 ging
Muziek op School van start. Alle
basisscholen op Voorne met een
Bibliotheek op School kunnen
nu structureel muziekonderwijs inzetten. Dit vloeide voort
uit het Muziekakkoord Hellevoetsluis. Kinderen leren een
muziekinstrument te bespelen
en gaan samen muziek maken.
Door herhaling van woorden,
klank-opeenvolgingen en zinstructuren werken kinderen aan
woordenschat, auditieve waarneming en het trainen van het
talige geheugen. Muziek draagt
bij aan sociaal-emotionele
ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Muziek op
School is de sleutel tot gelijke
kansen voor ieder kind!

Collectie

105.029

•	Programma’s voor- en
vroegschoolse educatie
0 - 4 jaar
•	Programma’s de
Bibliotheek op school
4-18 jaar
• Boekstart
• Boekstartcoach
• Dr. Leesplezier
• Kinderboekenweek
• Kinderjury 2020
• MediaUkkieDagen
• Muziek op School
• Nationale voorleesdagen
• Nationale
voorleeswedstrijd
• Peuterochtenden
• Summerschool
• Voorleesactiviteiten

Uitleningen

Persoonlijke ontwikkeling

Programma’s en activiteiten

Lezen in coronatijd

9

Workshops

Een zomer vol workshops voor
volwassenen

In augustus 2020 organiseerden we
eenserie actieve workshops in de hele
regio, van Oostvoorne tot Ouddorp.
Het idee was om volwassenen op een
laagdrempelige manier kennis te laten
maken met een (nieuw) onderwerp.
Om het coronaproof te houden, waren
alle workshops buiten.
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44.209

Programma’s en activiteiten

Deelnemende
scholen

Muziek op School

Op consult bij dr. Leesplezier

93

27

Taal en leesbevordering

In maart 2020 gingen de vestigingen dicht, maar
dat betekende niet dat we gesloten waren! Tijdens
de eerste lockdown maakten onze leden massaal
gebruik van de mogelijkheid om verrassingstasjes
te reserveren, de online bibliotheek was open om
e-books te lenen en we deelden online volop lees- en
boekentips. De rest van het jaar
bracht de BibliotheekBezorgservice boeken
604
27%
thuis voor leden die
Aangevraagde
Meer e-book
de vestigingen niet
verrassingsuitleningen
tassen
willen of kunnen
bezoeken.
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Participatie & zelfredzaamheid

Op Goeree-Overflakke bestond het digiTaalhuis al wat langer en met de
opening van de vestigingen in Hellevoetsluis, Rockanje en Brielle is ook
het digiTaalhuis Voorne een feit. Het digiTaalhuis helpt inwoners uit de
regio hun basisvaardigheden te verbeteren. Denk aan digitale vaardigheden als omgaan met computer en tablet, maar óók Nederlandse taalen spreekvaardigheid.

Aanschuifkoor
BoekenWeek
Cursussen
FilmBieb
Kliederlab
KoffiePlus
Lezingen
Leesgroepen
NederlandLeest
Tekentafel
Schrijvers Online
VakantieBieb
Workshops

Programma’s en activiteiten
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Vestigingen
digiTaalhuis Voorne
en GoereeOverflakkee

• 	Informatiepunt Digitale
Overheid
• 	VrijwilligersAcademie
Voorne
• Voorleesexpress
• 	Week van het Lezen &
Schrijven

digiTaalhuis
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
bibliotheekzhd
@ bibliotheekzhd

www.bzhd.nl
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TaalCafé en online TaalCafé
LeesCafé
DigiCafé
Taalmaatjes
Cursus Klik&Tik
Cursus Digisterker

