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Van uitleenhuis
van boeken naar
een educatieve,
maatschappelijke
bibliotheek.
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7 Vestigingen
41 Bibliotheken op school
Het jaar 2021 was een bewogen jaar voor
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. In verband met
de langdurige lockdown van januari t/m mei heeft de
bibliotheek enkel in de maanden juni tot december
activiteiten en cursussen kunnen organiseren. Dit vergde
veel begrip van onze leden maar ook van onze collega’s.
Gelukkig bleven onze leden ons trouw opzoeken via de
afhaalbieb, bezorgbieb en de online dienstverlening. Daar
waar we konden stonden we klaar.
Komende jaren blijven we werken aan een inspirerende
lees- en leercultuur en het stimuleren van ontmoeting en
persoonlijke ontwikkeling. Daarmee dragen we bij aan
participatie in de samenleving en gelijke kansen voor
iedereen. Zeker voor dit laatste hebben we het afgelopen
jaar gezien hoe belangrijk dit is. Een mooie beweging was
de hulp die we konden bieden aan inwoners van Voorne
en Goeree-Overflakkee rondom de CoronaCheck-app en
het aanvragen van een coronatoegangsbewijs. Hiermee
hebben we honderden mensen op weg kunnen helpen die
niet meekomen in deze snel veranderende samenleving.

Oude-Tonge
richting te geven
en om concrete keuzes te
maken om onze maatschappelijke
dienstverlening nog meer te laten groeien.
Dat die dienstverlening er vanuit de samenleving
toe doet, hebben we gelukkig mogen ervaren; onze
deuren mochten tijdens de laatste lockdown open blijven!
Dit geeft ons nóg meer motivatie en wilskracht om de
maatschappelijke waarde van de bibliotheek komende
jaren uit te blijven dragen.
Ondanks alles was 2021 een jaar waarmee we met trots
op terug mogen kijken. Het continu schakelen, bijstellen
en keuzes maken heeft voor veel veerkracht en flexibiliteit
gezorgd binnen onze organisatie. Maar, natuurlijk konden
we dit niet alleen. Ook in deze roerige tijd hebben we
kunnen vertrouwen op de gemeenten en velen partners
waar we mee mogen samen werken. Dank aan allen! We
kijken met goede moed vooruit op de samenwerking voor
het komende jaar.

Voor Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta stond dit jaar ook
in teken van het bepalen van de koers voor de komende
vier jaar. Van uitleenhuis van boeken naar een educatieve,
maatschappelijke bibliotheek. Om dit nog concreter te
maken hebben we onze missie, visie, speerpunten en
programmalijnen t/m 2024 vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. Een mooi plan om de komende jaren

Betrokken - deskundig - nieuwsgierig!

Cijfers

25.889
Leden

125.801
Collectie

331.657
Uitleningen

Lezen en
leesbevordering
1

Biebdictee

Begin januari ging het jaar goed van start met het
Biebdictee. Via een livestream was het mogelijk om voor
kinderen en volwassenen hun taalkennis op de proef
te stellen. Janneke Schotveld, de auteur van het boek
Superjuffie, schreef een verhaal waar kinderen d.m.v.
een opdracht mee aan de slag konden. Voor volwassenen
had theatermaker, actrice en schrijver Nhung Dam alle
taalkundige valkuilen verzameld in een mooi verhaal.

800

deelnemers

Het Biebdictee was
met 800 deelnemers
een groot succes

De Bibliotheek op school

In 2021 hebben we de Bibliotheek op school uitgebreid
met vier scholen op Goeree-Overflakkee: PCBS Bosseschool,
OBS Buten de Poorte, CBS Kompas en CBS Prins Johan Friso
school.

4

nieuwe scholen
geopend op
GoereeOverflakkee

88

Scholen en
instellingen

747

leerlingen

6.779

Leerlingen
basisonderwijs

31.313
E-books
uitleningen

8.933

Luisterboeken
uitleningen

Lancering Team Jeugd & Educatie

Door het structureel bundelen van de krachten van de
(voor)leesconsulenten en jeugdspecialisten van Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg is
er sinds 2020 één gezamenlijk Team Jeugd & Educatie.
Sinds half 2021 presenteren we ons, als BiebTeam, ook
gezamenlijk richting het onderwijs, ouders en kinderen.
Om deze samenwerking feestelijk af te trappen en onze
boodschap uit te dragen organiseerden we een 12 uur
durende voorleesmarathon met bekende en minder
bekende voorlezers. Team Jeugd & Educatie werkt aan het
ontwikkelen van een rijke taalomgeving voor alle kinderen
op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Leesbevordering,
digitale geletterdheid en educatie staan daarbij centraal in
een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar.
Het gezamenlijke educatieve aanbod
werd vernieuwd en onder andere via
voorleesmarathon
de nieuwe website www.lezenenleren.
nl onder de aandacht gebracht van
streams
onderwijsprofessionals.
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Programma’s vroeg- en voorschoolse 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
Zomer in de bieb
Voorleesactiviteiten

51.691

Collectie

88.514

Uitleningen

Veel klassen
deden mee

Zomer in de bieb

Leven Lang
Ontwikkelen

In de zomer konden we gelukkig fysiek en op gepaste
afstand aan de slag met onze vakantieprogrammering.
Hiervan werden de jeugdactiviteiten uitgevoegd door
BiebTeam. Daarnaast organiseerden we ook activiteiten
voor volwassenen zoals; schilderworkshops, stad- en
kunstwandelingen, streetdrum en meer.
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400 jaar haven

Programma’s en activiteiten
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aanschuifkoor
Boekenweek
Cursussen
Biebfilm
Lezingen

Leesgroepen
NederlandLeest
Tekentafel
Schrijvers Online
Zomer in de bieb
Workshops

De haven van Hellevoetsluis bestond dit jaar 400 jaar!
Het is een bijzondere plek met veel geschiedenis. Ook bij
de bibliotheek stonden we hierbij stil met activiteiten op
het gebied van kunst en cultuur. Zo organiseerden we
verschillende lezingen, hadden we een speciale editie
van het Aanschuifkoor en schilderworkshops. Daarnaast
draaiden we in Cultuurhuis Nieuwe Veste de speciale film
over Hellevoetsluis.

37

bezoekers

40

biebcollege
400 jaar
verdedigd

bezoekers

biebcollege
over rampjaar
1672

62

deelnemers
cursus Klik & Tik

Participatie &
zelfredzaamheid

Het digiTaalhuis en IDO
Het digiTaalhuis helpt inwoners uit de regio hun
basisvaardigheden te verbeteren. Denk aan digitale
vaardigheden als omgaan met computer en tablet,
maar ook Nederlandse taal en spreekvaardigheden.
Hoewel onze reguliere activiteiten een lange tijd niet
konden plaatsvinden, konden er daarentegen wel een
aantal activiteiten doorgaan vanuit het digiTaalhuis.
Voor vragen over de digitale overheid konden mensen
wekelijks terecht bij het IDO-spreekuur. Naast de
algemene vragen rondom uitkeringen, toeslagen en
belastingen hielpen we mensen actief met vragen over
de CoronaCheck-app en het coronatoegangsbewijs.
Daarnaast organiseerden we online Taalcafés om in
contact te blijven met mensen die laaggeletterd zijn.

50

keer taalcafé

300

deelnemers
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Programma’s en activiteiten
•
•
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•
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(online) Taalcafé
Leescafé
Digicafé
Taalmaatjes
Cursus Klik&Tik
Cursus Digisterker

•	
Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO)
• Spreekuren
•	
VrijwilligersAcademie Voorne
• VoorleesExpress
•	
Week van het Lezen & Schrijven

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
bibliotheekzhd

www.bzhd.nl

@ bibliotheekzhd
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

