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Bestuursverslag 
 
Statutaire naam:  Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland 
Statutaire vestigingsplaats: Drachten 
Directeur/bestuurder:  mw. drs. K.Z. Meijerman MBA 
 
Organisatie en bestuur 
Dit is het bestuursverslag over het jaar 2021 van de Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland 
(Bibliotheek Drachten), gevestigd in Drachten. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de openbare 
bibliotheekvoorziening in het verzorgingsgebied, de gemeente Smallingerland en het in stand houden van 
een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord.  
 
De stichting tracht volgens de statuten haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• het ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbaar bibliotheeksysteem en 
kenniscentrum, gericht op bereikbaarheid voor alle gebruikers en met een professionele personele 
bezetting 

• dienstverlening aan gebruikers door middel van opbouw en beheer van een collectie, het uitlenen 
van media en het geven van voorlichting en informatie 

• het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties, die 
behulpzaam kunnen zijn bij de uitbreiding en intensivering van de dienstverlening aan het publiek 

• voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen. 
 
Mevrouw K.Z. Meijerman is directeur/bestuurder van de stichting en legt verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht (RvT).  
 
Nevenfuncties bestuurder 

• bestuurder van de Vereniging van Eigenaars Suyderdragt 
 
Governance 
Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland werkt al enige jaren volgens de Governance Code Cultuur. 
Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe versie van deze code. In 2020 hebben we een document gemaakt 
waarin we beschrijven wat onze uitgangspunten zijn bij het naleven van de code. Hier vindt u dus onze 
‘standaard’. Afwijkingen en/of overwegingen die in een specifiek jaar hebben plaatsgevonden, worden 
aangegeven in de jaarstukken. In 2021 waren er geen afwijkingen.  
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Managementsamenvatting 

Creatief 
Het jaar 2021 kan getypeerd worden als het tweede coronajaar. Voor de hele maatschappij, ook voor de 
bibliotheekwereld, waren de gevolgen van de pandemie ongekend en zeer pijnlijk. Lockdowns dwongen tot 
creativiteit en ondanks alle maatregelen hebben we zoveel mogelijk onze dienstverlening doorgezet – niet 
alleen voor alle bibliotheekleden maar ook met onze samenwerkingspartners voor de andere doelgroepen. 
Het thuiswerken, door corona niet te vermijden, werd steeds normaler, net als online overleggen. Een 
verandering die niet louter nadelig bleek te zijn voor de manier van werken. Thuis presteerden de 
backofficemedewerkers zeker niet slechter en het zelf indelen van werktijd beviel boven verwachting goed. 
Online vergaderen bracht een enorme tijdwinst – reizen werd veelal overbodig.  

Nieuwe plannen 
Het nieuwe visiedocument ‘Bibliotheek Drachten|Smallingerland: de bibliotheek als motor van een 
vaardige samenleving’ verscheen in mei en werd breed verspreid. Stakeholders en collega-bibliotheken 
reageerden positief. De daadwerkelijke uitvoering van de plannen kon direct in gang worden gezet.  
De nieuwe organisatie werd omgevormd naar een platte organisatie, waarin teams veel eigen 
verantwoordelijkheid dragen en sneller kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Tegelijk 
moet de verbinding tussen de teams worden versterkt, zodat kruisbestuiving mogelijk is.  

Beperkingen 
Nu focus van de bibliotheek steeds meer komt te liggen op haar maatschappelijk-educatieve functie liepen 
en lopen we steeds meer op tegen de beperkingen van het gebouw. We willen voldoende ruimte bieden 
voor klanten om te overleggen maar ook om rustig te werken en studeren. Daarnaast hebben we voor 
spreekuren, privacygevoelige vragen bij het informatiepunt digitale overheid (IDO) afgescheiden ruimtes 
nodig. Dat ruimtegebrek wordt steeds schrijnender en een fikse herinrichting is dan steeds urgenter.  
 
Innovatie 
De transitie van een uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek speelt niet 
alleen op lokaal niveau maar ook landelijk en provinciaal. Accenten worden verlegd en dat is ook goed 
merkbaar bij de bibliotheekmedewerkers. Kennis van boeken wordt vervangen door kennis van 
maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor ontstane knelpunten en behoeften. Tegelijk doen nieuwe, 
innovatieve technieken hun intrede. Dit alles zorgt dat ook in provinciaal verband het nodige aan het 
veranderen is. Zo werden voorbereidingen voor een innovatieve werkwijze voor collectievorming getroffen 
en het begrip community-bibliothecaris kreeg meer en meer vorm en inhoud.  
 
Lezen aangepakt 
Naar aanleiding van de schrikbarende conclusies uit het laatste PISA onderzoek werd in 2021 landelijk de 
aanval geopend op het gebrek aan leesvaardigheid bij kinderen en jongeren. Onderwijs, overheid en 
bibliotheken sloegen de handen ineen en organiseerden het leesoffensief of veel verschillende fronten. Het 
voortgezet onderwijs in Smallingerland haakte aan bij de Bibliotheek op school – voorzichtig en nog niet op 
alle scholen, maar het begin is er en zowel docenten als leerlingen reageren dolenthousiast. 
Leesvaardigheid door leesplezier – een oud adagium dat herontdekt is! 

Basisvaardigheden 
Intussen ging de strijd tegen het gebrek aan basisvaardigheden onverminderd door. Zo gauw maar mogelijk 
was werden cursussen en spreekuren hervat en de contacten met samenwerkingspartners werden flink 
uitgebreid en verdiept.  
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Beleidsvisie ‘Bibliotheek Drachten|Smallingerland: de bibliotheek als motor van 
een vaardige samenleving’ 
 
In 2021 hebben we een nieuw visiedocument vastgesteld. Hieronder geven we een samenvatting. 
 
Landelijke speerpunten 
In een landelijk convenant en netwerkagenda zijn de gezamenlijke maatschappelijke opgaven van de 
bibliotheken vastgelegd. Dit zijn:  

1. Geletterde samenleving 
Het bevorderen van geletterdheid en leesplezier 

2. Participatie in de informatiesamenleving  
Digitale inclusie en digitaal burgerschap 

3. Een leven lang ontwikkelen 
Basisvaardigheden, blijvende inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling 
 

Vertaald naar Bibliotheek Drachten  
Als lokale bibliotheek sluiten wij aan bij het landelijke convenant en de landelijke netwerkagenda. Wij 
hebben de landelijke ambities passend gemaakt naar de lokale mogelijkheden en –behoeften in onze 
gemeente en stellen dit continu bij aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten.  
Wij hebben de landelijke speerpunten verwerkt in onze drie programmalijnen. Dit zijn: Klassieke 
Bibliotheek, Jeugd & Onderwijs en Een leven lang ontwikkelen.  

 
Klassieke Bibliotheek 
Ondersteuning van leesbevordering en promotie van de lees- en literaire cultuur behoort ook in de 
toekomst tot het hart van de dienstverlening van de openbare bibliotheek. Daarnaast fungeert de 
bibliotheek als een neutrale ontmoetingsplaats.  
• Collectie 

Met de transitie van uitleenbibliotheek naar maatschappelijk-educatieve bibliotheek wordt  
ontmoeten en verblijven steeds belangrijker, uitlenen is niet meer onze belangrijkste taak. We 
heroverwegen de openingstijden en onderzoeken andere serviceconcepten, maar wel zonder de 
traditionele functies tekort te doen.   

• Gebouw 
Door de (door)ontwikkeling van de programmalijn Een leven lang ontwikkelen worden er andere 
eisen aan de ruimtes gesteld. We willen ons gebouw herinrichten, zodat de werk-, verblijfs- en 
ontmoetingsfunctie weer goed gefaciliteerd worden.   

 
Jeugd en Onderwijs 
De programmalijn Jeugd en Onderwijs draagt bij aan het stimuleren van lezen, bevorderen van 
leesplezier, het versterken van de 21e-eeuwse vaardigheden, de taalontwikkeling, leesbevordering en 
mediawijsheid van kinderen, het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere 
leeftijd en het bereik van taalarme gezinnen.  Onze speerpunten de komende jaren in deze lijn zijn: 
• Gezinsaanpak 

Kinderen uit taalarme gezinnen groeien vaak op tot laaggeletterde volwassenen. Om deze vicieuze 
cirkel te doorbreken focussen we ons op ouders van jonge kinderen, we stimuleren een taalrijke 
omgeving thuis. We willen de ouders bereiken door intensief en structureel samen te werken met 
alle 13 peuterspeelzalen en 16 kinderdagverblijven.  

• BoekStart 
Het landelijke BoekStart-programma is een succesvolle aanpak om zowel ouders als pedagogisch 
medewerkers te stimuleren om kinderen vanaf de babyleeftijd voor te lezen en regelmatig de 
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bibliotheek te bezoeken. Naast het scholen van pedagogisch medewerkers en het beschikbaar 
stellen van een geschikte collectie op alle (peuter)opvangen in Smallingerland hebben wij ook een 
BoekStartcoach op de consultatiebureaus in De Wiken en De Swetten. De komende jaren willen 
wij deze samenwerkingen continueren en de zichtbaarheid van de BoekStartcoach vergroten.  

• dBos  
Op 25 basisscholen wordt dagelijks met de bibliotheek samengewerkt op het gebied van 
leesbevordering. De inhoud van het programma dBos wordt doorlopend vernieuwd en 
doorontwikkeld.  
We zijn aan het onderzoeken of mediawijsheid, digitale opvoeding, techniek en digitale 
vaardigeden in de toekomst ook een plaats in het programma kunnen krijgen. 
Daarnaast zijn we in overleg met het onderwijs om het lezen op het vo en mbo gezamenlijk te 
stimuleren. Onze prioriteit gaat uit naar het vmbo en vooral de jongens.  

• Meertaligheid 
Meertaligheid en Fries krijgen in de Bibliotheek op school extra aandacht. Het Fries 
Bibliothekennetwerk wordt, naast andere instellingen, ingezet bij het behalen van de 
beleidsdoelstellingen van de provincie, Taalplan Frysk 2030.  

 
Een leven lang ontwikkelen  
Onze samenleving staat geen moment stil en vraagt om steeds weer andere kennis en vaardigheden. 
Wij zien het als onze rol mensen te stimuleren om te leren en hen daarin te faciliteren.  
Voor kwetsbare volwassenen bieden we een programmering om de basisvaardigheden te versterken 
en te verbeteren. Voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen bieden we een programma om 
bezig te blijven met hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijk functioneren en hun 
participatie op de arbeidsmarkt. De speerpunten binnen deze programmalijn zijn:  
• Volwassenen met weinig basisvaardigheden en Nederlands als moedertaal.  

Ongeveer 70% van de inwoners in Nederland met weinig basisvaardigheden heeft Nederlands als 
moedertaal. Het werven van deze doelgroep heeft voor ons hoge prioriteit. Met ons aanbod 
willen we inwoners bereiken op plaatsen die voor hen vanzelfsprekend zijn, bijvoorbeeld in de 
wijken.  

• Wijkaanpak 
Laaggeletterdheid wordt in de wijken vanuit een integrale benadering aangepakt. Wij zullen 
initiatief nemen in het leggen van verbindingen tussen betrokken partijen.  

• Gezinsaanpak 
We zetten ons in voor het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van ouders van jonge 
kinderen.  

• Werkgeversaanpak 
De invloed van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid op werken is groot en wordt met de 
digitalisering van de samenleving alleen maar groter. Bij werkgevers(-organisaties) en 
uitkeringsinstanties vergtoten we het bewustzijn over laaggeletterde werknemers. Dit doen we 
door netwerkactiviteiten en het uitbreiden van DigiTaalhuizen naar werkgevers.  

• Niet-digitaalvaardige volwassenen 
Wij gaan krachtig inzetten op de doorontwikkeling van onze ondersteunende programma’s op het 
gebed van digitale inclusie en op ondersteuning van burgers in hun omgang met de digitale 
overheid.  

• Inburgeraars 
We willen op het terrein van inburgering en participatie een vanzelfsprekende partner van de 
gemeente worden.  

• Programmering voor zelfredzame burgers 
We vernieuwen ons aanbod voor zelfredzame volwassenen. We sluiten hierbij aan op de 
landelijke ontwikkelingen van de community librarian. We gaan werken aan een mengvorm van 
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fysiek en online leren, met blended learning en hybride activiteiten. Een belangrijk nieuw thema 
binnen onze programmering zal het digitaal burgerschap zijn.  

 
Interne uitgangspunten 
Om de hierboven omschreven voornemens uit te kunnen voeren hanteren we de volgende interne 
uitgangspunten: 

• Verstevigen inclusieve meertalige samenleving 
we streven naar een Smallingerland waar iedereen vrij is om zijn of haar eigen taal te spreken en 
levend te houden in het maatschappelijk verkeer.  

• Diversiteit en inclusie 
We willen een inclusieve bibliotheek zijn waar iedereen in de samenleving zich thuis voelt.  

• Lokaal en decentraal 
We willen dichtbij de doelgroep zijn en activiteiten organiseren voor en met de gemeenschap. 
Daarom organiseren we ook activiteiten op andere locaties.  

• Impactmeting 
Wat is onze toegevoegde waarde voor de samenleving? We willen de effectiviteit van onze 
activiteiten meten om deze te kunnen bijstellen en verbeteren.  

• Herpositionering 
De gemeenschap kent ons nog voornamelijk van het lenen van boeken. We willen ons de 
komende jaren herpositioneren als de onmisbare motor van de vaardige en menselijke 
samenleving. 
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De coronapandemie in het kort 

De wereldwijde uitbraak van de infectieziekte COVID-19 aan het eind van 2019 leidde tot voor Nederland 
ongekende maatregelen in 2020. In 2021 hadden we te maken met voortzetting van deze coronapandemie, 
waardoor wij niet alle activiteiten konden uitvoeren die we met de gemeente afgesproken hadden. Dit is 
regelmatig afgestemd in bestuurlijk en ambtelijk overleg.  
 
December 2020 werd de bibliotheek weer gesloten tijdens een derde lockdown. De afhaalservice werd 
opnieuw opgestart en een keur aan alternatieve activiteiten werd in sneltreinvaart ontwikkeld. De 
activiteitenruimte van de bibliotheek werd omgetoverd tot een filmstudio, compleet met green screen. Via 
het computerscherm kon het publiek weer genieten van lezingen, en de scholen van gefilmde 
boekpromoties.  
Na een aantal weken mocht dienstverlening voor kwetsbare groepen weer worden opgestart, zoals de 
formulierenspreekuren en de hulp bij belastingaangifte.  
 
Deze derde lockdown duurde tot half mei in 2021. Pas daarna mocht het algemeen publiek weer naar de 
bibliotheek, met inachtneming van de diverse coronamaatregelen. 
 
Eind 2021 ging Nederland in een nieuwe lockdown. De bibliotheek kreeg toen echter de status essentiële 
dienstverlener en hoefde niet te sluiten, in tegenstelling tot alle winkels en horeca. Activiteiten voor 
kwetsbare groepen mochten wel doorgaan, andere activiteiten echter niet.  
 
In het onderstaande overzicht ziet u een overzicht van alle coronamaatregelen. 
 

 
Bron: Marck Deckers, Rijnbrink 
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Klassieke bibliotheek 

Voor veel activiteiten van de bibliotheek vormt het lezen de basis. Lezen is nodig voor het verwerven van 
kennis en het stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is eens te meer van belang in een 
samenleving die zich heeft ontwikkeld tot een kennissamenleving. Ondersteuning van leesbevordering en 
promotie van de lees- en literaire cultuur behoren daarom ook in de toekomst tot het hart van de 
dienstverlening van de openbare bibliotheek. De bibliotheek inspireert en stimuleert lezers en potentiële 
lezers, verrast hen met en gidst hen naar het aanbod van boeken met verhalen en informatie en een 
groeiende collectie e-books. En wie niet naar de bibliotheek kan komen krijgt de boeken gewoon 
thuisbezorgd; een groep enthousiaste vrijwilligers van Bieb-express zorgt dat ook de minder mobiele 
bibliotheekgebruiker krijgt wat hij of zij wil. Vooral als de bibliotheek in lockdown was maakten ouderen en 
minder mobiele klanten daar dankbaar gebruik van.  
 
In de transitie van een uitleenbibliotheek naar een maatschappelijke en educatieve bibliotheek is het van 
belang dat bezoekers de bibliotheek ook weten te vinden voor andere producten en diensten. Bezoekers 
komen om boeken, kranten en tijdschriften te lezen of in te zien, om de jeugdafdeling te bezoeken, om 
informatie op te zoeken of gewoon om rond te snuffelen. Daarnaast fungeert het bibliotheekgebouw als 
een neutrale, niet commerciële, ontmoetingsplaats in de samenleving, waar mensen vrij kunnen 
binnenlopen om te studeren, te werken of elkaar te ontmoeten.  
 
Lockdown 
De bibliotheek was vanaf december 2020 in lockdown. Tijdens de lockdown was alleen afhalen en bezorgen 
van materialen mogelijk. Vanaf 20 mei mocht de bibliotheek weer beperkt open voor het publiek, zonder 
de avondopening. Er kon weer beperkt worden gewerkt en gestudeerd. Toch konden na heropening niet 
alle functies altijd direct weer vervuld worden. De noodzaak om anderhalve meter afstand van elkaar te 
houden, niet in grote groepen samen te komen en hygiënisch te werk te gaan zorgde voor beperkingen. Zo 
was het niet meer de bedoeling dat bezoekers lang bleven en daarom werd het aantal zitplaatsen sterk 
beperkt.  
 
Leesgroepen 
De coronamaatregelen hadden ook invloed op het samenkomen van de leesgroepen. In 2021 begonnen we 
met 15 leesgroepen, voor hen hebben wij een uitgebreide leesgroepencollectie. Uit een speciale catalogus 
kunnen zij uit 65 titels kiezen waarvan wij meerdere exemplaren hebben klaarliggen.  
11 leesgroepen zijn het hele jaar door blijven lezen, en kwamen samen zodra de regels dit toestonden. Drie 
leesgroepen zijn door de coronamaatregelen tijdelijk gestopt met lezen. Één leesgroep is om medische 
redenen opgeheven.  
 
Collectie 
Bibliotheek Drachten onderscheidt zich door een brede en naar verhouding grote collectie informatieve 
boeken en kiest voor een brede range aan romans. Zo bedienen we niet alleen de liefhebber van 
bestsellers, maar ook de literaire en non-fictie-fijnproever. Ook leners van andere bibliotheken profiteren 
daarvan. Deze collectie wordt onderhouden in samenwerking met de andere bibliotheken van het Fries 
Bibliothekennetwerk.  
 
Nieuwe manier van collectioneren 
Op provinciaal niveau heeft een werkgroep hard gewerkt aan een provinciaal collectieplan. Er zijn 
meerdere onderzoeken gedaan naar de verschillen en overeenkomsten van de collecties in de provincie, en 
naar het gebruik ervan. Ook de wijze van collectioneren is hierin erg belangrijk. Sinds tien jaar is er een 
provinciaal collectieteam, zij komen elke week samen. Dit team wordt bekostigd door een subsidie van de 
provincie.  
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Omdat deze subsidie binnenkort stopt, is besloten om de aanschaf van de collectie halverwege 2022 uit 
handen te geven aan NBD Biblion. Deze bibliotheekboekhandel en -ondersteuner ontwikkelt een methode 
die is gebaseerd op kunstmatige intelligentie (a.i., oftewel artificial intelligence).  Bibliotheken in het Fries 
Bibliothekennetwerk volgen nauwlettend hoe deze werkwijze zal uitpakken zodat zo nodig bijgestuurd kan 
worden.  
 
E-books en luisterboeken 
De coronapandemie heeft gezorgd voor een grote toename van het gebruik van de online Bibliotheek. E-
books werden nog populairder dan het jaar ervoor en er zijn in 2021 3,5 maal zo vaak luisterboeken 
geleend door de leden van bibliotheek Drachten als in 2020.  
 
ING-servicepunt en Geldmaat 
In 2021 zijn we gestart met een ING-servicepunt en is er een Geldmaat in de bibliotheek geplaatst. Hiermee 
slaan we twee vliegen in een klap.  
Allereerst trekt het ING-servicepunt een nieuwe doelgroep aan. Het servicepunt richt zich namelijk op het 
digitaal ondersteunen van de inwoners. Dit sluit aan op de doelstelling van de bibliotheek. Hierdoor krijgen 
we inwoners binnen die anders de bibliotheek niet gauw zouden betreden. Op deze manier kunnen we hen 
ook bekend maken met de andere functies van de bibliotheek.  
Ten tweede levert het ons additionele financiële middelen op. De ING betaalt huur en een vergoeding voor 
de inzet van onze medewerkers. Ook de Geldmaat betaalt een huurbedrag. 
De ING is niet de enige bank waar we mee samenwerken, in samenwerking met bijvoorbeeld de Regiobank 
en de Rabobank organiseren we ‘veilig internetbankieren’. 
 
Opbrengsten programmalijn 

Aantallen 2021 2020 2019 

Collectie = bezit media 
Periodieken 

81.775 
4.183 

79.865 
4.598 

85.557 
 

Leden totaal 12.388 12.633 13.389 

Jeugdleden tot 18 jaar 4.950 5.128 5.519 

Volwassen leden 7.286 7.370 7.731 

Uitleningen excl. verlengingen 156.169 198.670 
 

277.029 

Uitleningen e-books 28.824 26.476 18.964 

Uitleningen online luisterboeken  8.346 2.280  

Reserveringen door lezers 
Smallingerland buiten Friesland 

214 237 653 

Reserveringen door lezers 
Smallingerland binnen Friesland 

34.785 26.244 24.649 

Geleverd aan aanvragers binnen 
Friesland (inclusief Smallingerland) 

39.533 31.123 30.514   
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Aantallen 2021 2020 2019 

Geleverd aan aanvragers buiten 
Friesland 
 

322 214 109 
 

Leesgroepen 15 15 15 

Uitleningen aan leesgroepen 258 330 493 

Uitleningen ‘Anders lezen’ 1.057 1.659 2.287 

Fries uitleningen 1.087 1.356 1.916 
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Jeugd & onderwijs 
 
De doelstelling van de programmalijn Jeugd en Onderwijs is gebaseerd op de ambitie van de landelijke 
netwerkagenda. Deze agenda is een concrete uitwerking van het bibliotheekconvenant van 2020, waarin de 
rol die bibliotheekorganisaties vervullen bekrachtigd wordt door de overheid.  
De overheid stelt de bibliotheken in staat en ondersteunt ze om zich te richten op een aantal grote, 
complexe maatschappelijke opgaven waarvan de eerste is: 
“De geletterde samenleving: het bevorderen van geletterdheid en leesplezier.” 
 
Wij nemen die maatschappelijke opdracht al van oudsher zeer serieus en we zetten ouders, kinderopvang 
en scholen aan om de taal- en leesontwikkeling bij kinderen te stimuleren, zoveel als maar mogelijk is en 
waar dit ook maar kan. Ondanks al die inspanningen zien we dat het leesplezier van kinderen op de 
basisschool begint af te nemen in de hoogste groepen. In het voortgezet onderwijs daalt het leesplezier nog 
verder. Het PISA onderzoek 2018 wijst dan ook uit dat Nederlandse 15-jarigen sinds 2015 slechter zijn gaan 
lezen; hun leesprestaties dalen een stuk harder dan in andere OESO-landen. Een kwart van alle jongeren 
van 15 jaar loopt grote kans om laaggeletterd te worden.  
 
De alarmerende boodschap van het PISA-rapport had behoorlijk wat tijd nodig om in te dalen in Nederland 
maar in het afgelopen jaar landde die steeds meer en steeds heviger. Het onderwijs beseft dat er echt iets 
gebeuren moet, wil het leerlingen afleveren die het vereiste minimale niveau hebben om zich te kunnen 
redden in onze samenleving.  
 
Leesconsulenten  
Door de pensionering van de voorleesconsulent/BoekStartcoach aan de start van het schooljaar ’21 – ’22 
werden de nodige verschuivingen doorgevoerd. Een nieuwe BoekStartcoach werd aangesteld en de drie 
leesconsulenten PO kregen als extra taak het contact met de peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties in 
de nabijheid van hun basisscholen. Om onze doelstellingen rond lezen en leesbevordering te realiseren 
ontwikkelen we als bibliotheek een doorgaande leeslijn voor 0 tot 18 jaar. Om kinderen te stimuleren om 
veel te lezen, zetten we daarbij ruim in op leesplezier. Door het contact met zowel de basisscholen als de 
kinderopvang door één en dezelfde leesconsulent te laten verzorgen kunnen we die doorgaande leeslijn 
beter realiseren.  Deze manier van werken sluit aan bij de missie van Adenium en bij het beleid van de 
gemeente: in wijken en in dorpen worden in de komende jaren samen met verschillende partners integrale 
kindcentra gestart. Kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen daar genieten van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en opvoeding.  
Voor het voorgezet onderwijs werd een nieuwe leesconsulent aangetrokken die de docenten gaat 
enthousiasmeren voor en ondersteunen bij het integreren van het lezen bij alle vakken.  
 
Voortgezet onderwijs 
Samenwerking met GGD, kinderopvang en basisonderwijs was al helemaal ingebed in het werk voor jeugd 
en onderwijs maar inmiddels heeft ook het voortgezet onderwijs de stap gezet richting bibliotheek en op 
meer en meer VO-scholen zetten we prachtige bibliotheken op en starten daarmee een vruchtbare 
samenwerking van VO-docenten met de leesconsulenten van de bibliotheek.  
De beide praktijkscholen van CSG Liudger en OSG Singelland ondertekenden op 5 juli een 
samenwerkingscontract tijdens een feestelijke bijeenkomst. De Leeuwarder Courant berichtte daarover het 
volgende: 
“De ondertekening van het contract is het begin van een prachtige samenwerking en de vooraankondiging 
van mooie en leerzame initiatieven omtrent lezen”, aldus Stadman. Meijerman zei tijdens de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst: “We zijn trots dat het Praktijkonderwijs de eerste voortgezet 
onderwijs school is waarmee we de bieb op school hebben gerealiseerd.”. Haar collega Els Boon voegde er 



Bestuursverslag Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland 2021 
 
 Pagina xiii 
 

aan toe dat ze “blij is dat het juist deze school is die als eerste een bibliotheek krijgt omdat dit de kinderen 
zijn die het minst graag lezen. Onze leesconsulent gaat er vast voor zorgen, samen met de leerkrachten, dat 
ze ontdekken hoe leuk lezen juist kan zijn.”  
De bibliotheek krijgt een centrale plek op de Praktijkschool zodat alle leerlingen er makkelijk een boek 
kunnen uitzoeken en kunnen gaan lezen. Er komt er een prachtige collectie boeken op school te staan in een 
nieuwe, gezellige bibliotheek. Bovendien gaat een speciaal daarvoor opgeleide leesconsulent wekelijks op 
school aan het werk om leerlingen en leerkrachten te dat lezen heel leuk kan zijn en ook belangrijk is. 
 
Na de Praktijkschool werd eind december ook met VMBO Singelland – oftewel Van Haersmasingel – een 
samenwerkingscontract afgesloten voor alle leerlingen van de school.  
 
Leesoffensief 
Naar aanleiding van het PISA-rapport besloot de overheid financieel een leesoffensief mogelijk te maken 
voor bibliotheken. Per bibliotheek werd € 10.000 beschikbaar gesteld voor leesbevordering. Doelgroep 
moest bepaald worden door de bibliotheek zelf maar aanbevolen werd om de pijlen te richten op vooral 
jongens en kinderen met een migratieachtergrond van ca 15 jaar in het VMBO. Wij organiseerden samen 
met de scholen een offensief door het klassikaal lezen en verwerken van één en hetzelfde boek, op een 
laagdrempelige en aantrekkelijke manier, met een feestelijke bijeenkomst als afsluiter. Op de 
praktijkschool werd het leesoffensief al afgerond; op de andere VMBO’s gaat dit nog plaatsvinden.  
 
Leesconsulent Kim Jelsma over de beginfase van de Bibliotheek op school in het VO: 

Enthousiaste, bevlogen docenten en een toegankelijk en divers aanbod: daarmee valt of staat het 
leesonderwijs op de middelbare school. Daaraan zijn wij afgelopen jaar gaan werken als bibliotheek, in 
samenwerking met de leescoördinatoren van de VHS en het PRO in Drachten.  

Op het Praktijkonderwijs van het CSG Liudger en OSG Singelland zijn we begonnen met een compacte 
collectie van 280 boeken. De docenten zijn meteen begonnen met het gebruiken van de boeken in hun 
leeslessen en ook door de leerlingen werd er al snel volop geleend. Op moment van schrijven zijn er 66 
boeken uitgeleend. We gaan daarom zo snel mogelijk de collectie verdubbelen, zodat er voor ieder wat wils 
is in de schoolbibliotheek. Een prachtig succesverhaal van een van de docenten, Famke Wink, is het 
volgende:  

“Ik wilde een leesles maken over een dinosaurus, naar aanleiding van het nieuws dat er in Engeland één 
gevonden was. Ik maakte gebruik van het nieuwsartikel, maar wilde ook graag een paar boeken inzetten in 
die lessenreeks. Hoe geweldig is het dan dat er in de schoolbibliotheek, zo dichtbij, meerdere boeken te 
vinden zijn over dat onderwerp en dat ook nog eens precies de goede dinosaurus daarin staat? Ik had geen 
tijd gehad om naar de bibliotheek Drachten te gaan voor die boeken, dus doordat de boeken in school 
staan, kan ik veel mooiere lessen met meer inhoud aanbieden en komen de leerlingen veel vaker in 
aanraking met (lees)boeken”.  

Op het PRO gaat het dus erg goed met het vergroten van het leesplezier bij de leerlingen. Uitdaging is nu 
om alle docenten te inspireren tot het gebruik van het diverse aanbod van de schoolbibliotheek, zodat 
lezen een steeds groter onderdeel wordt van het onderwijs. Daar gaan we de komende maanden mee aan 
de slag. 

De VHS Singelland is een grote vmbo-school, met meer dan 700 leerlingen. Zij zijn de schoolbibliotheek 
meteen gestart met twee boeken per leerling, voor alle klassen. Op dit moment staan er al meer dan 1000 
boeken in de kasten van de school. De plek is tijdelijk en na de zomer krijgen de boeken een prachtige, 
centrale plek in de school. Deze school is nog niet begonnen met uitlenen, maar het moment van het 
openen van de bieb komt steeds dichterbij. Het plan is om in de eerste week met alle eerste en tweede 
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klassen een bezoek te brengen aan de schoolbibliotheek, zodat de leerlingen meteen een boek kunnen 
lenen. Er staan veel goede ideeën op het programma: klassikaal lezen, boek in de tas, het Leesoffensief, 
elke leerling krijgt Het Achterhuis van Anne Frank, er wordt gedacht aan themaweken en noem maar op. In 
2021 is een mooie start gemaakt door het maken van deze plannen en het zorgen voor meer dan 1000 
geweldige boeken in alle soorten en maten; in 2022 brengen we hopelijk al deze plannen in praktijk en 
gaan de leerlingen veel lenen en lezen.  

 
BoekStart voor baby’s  
Op de consultatiebureaus kon de BoekStartcoach de ouders niet aanspreken en voorlichten over het 
enorme belang van voorlezen vanaf de leeftijd van 3 maanden omdat helaas externe bezoekers op de 
bureaus niet toegestaan waren. 
De verpleegkundige en de arts hebben deze voorlichting wel op zich genomen maar hebben natuurlijk veel 
minder tijd om het onderwerp uitgebreid te bespreken. Wel hebben we onze werkwijze zodanig veranderd 
dat ouders nu op het consultatiebureau lid kunnen worden van de bibliotheek en het BoekStartkoffertje 
daar ter plekke in ontvangst nemen. Na enige tijd neemt de BoekStartcoach contact op met de ouders en 
spreekt met ze af in de bibliotheek. Deze alternatieve manier van werken blijkt meer nieuwe 
BoekStartleden op te leveren. Via het consultatiebureau gaven maar liefst 266 ouders hun baby op als lid.  
 
Boekstart in de Kinderopvang 
Peuterspeelzalen en dagopvang hadden het voor het tweede opeenvolgende jaar moeilijk. Weer werden 
locaties gesloten voor niet kwetsbare peuters en kinderen van ouders die niet een “cruciaal” beroep 
hebben. Waar mogelijk heeft de bibliotheek de BoekStartlocaties ondersteund met materialen en tips.  
Nieuwe pedagogisch medewerkers werden dit jaar niet geschoold in interactief voorlezen van baby’s en 
peuters; door de coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. De inspiratiebijeenkomst 
voor de voorleescoördinatoren in de kinderopvang - met als thema de Nationale Voorleesdagen - werd wel 
live gehouden maar de scholingsbijeenkomst over TOS (Taalontwikkelingsstoornis) door Kentalis moest 
jammer genoeg online plaatsvinden. Desondanks was de belangstelling van voorleescoördinatoren groot op 
deze leerzame avond.  
  
De Bibliotheek op school (dBoS) 
Was er sprake van een lockdown dan konden de leesconsulenten niet op de scholen terecht maar ook in de 
periodes daartussen was dat dikwijls het geval. De scholen hadden zelf de keus om externe medewerkers 
toegang tot de school te geven of juist niet. Weer werd een groot beroep gedaan op de creativiteit van de 
leesconsulenten. Online kon gelukkig wel de nodige ondersteuning geboden worden, en van hun lesideeën 
werd dankbaar gebruik gemaakt – het lezen werd zeker niet vergeten! Verder werd van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om buiten schooltijd alle collecties uitgebreid te saneren en up-to-date te maken.  
 
Scoor een boek 
Bibliotheek Drachten deed weer mee aan het  leesbevorderingsproject “Scoor een boek!”.  Hierbij zetten 
bibliotheken, basisscholen en eredivisieclubs zich gezamenlijk in om kinderen uit groep 5 en 6 zoveel 
mogelijk boeken te laten lezen. Bibliotheek Drachten werkt daarin samen met SC Heerenveen en 
Sportbedrijf Drachten. Het project werkt als een voetbalwedstrijd, met het startsignaal, 1e helft, rust, 2e 
helft en een fluitsignaal. 
Jammer genoeg was het door corona niet mogelijk om een gezamenlijke slotwedstrijd te organiseren maar 
desondanks waren de kinderen weer enthousiast over Scoor een boek!  
 
Monitor 
De landelijke monitor, afgenomen in alle BoekStartlocaties en op alle dBoS-scholen, werd wat minder goed 
ingevuld dan normaal – het organiseren ervan kostte veel moeite doordat leerlingen veelal digitaal les 
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kregen en scholen en kinderopvanglocaties geruime tijd niet toegankelijk waren voor de leesconsulenten. 
Toch zijn alle resultaten geanalyseerd en met de scholen en kinderopvang besproken. De conclusie voor 
veel basisscholen was dat het gebruik van de schoolbibliotheek eigenlijk weer helemaal opnieuw moet 
worden aangeleerd. Het enthousiasme voor lezen nam zienderogen af bij de leerlingen, hun ouders maar 
helaas ook bij de leerkrachten. Corona heeft zijn tol geëist en dat is heel duidelijk zichtbaar geworden in de 
monitor. In de kinderopvang werd de monitor wel op grote schaal ingevuld door pedagogisch 
medewerkers. Per instelling kon aan de hand van de rapportages en analyses vastgesteld worden waar de 
prioriteiten het volgende schooljaar moeten liggen.  
 
Gezinsaanpak laaggeletterdheid 
De gezinsaanpak beoogt dat ouders leren hun kinderen te ondersteunen en te stimuleren in de 
taalontwikkeling. Ook kunnen ouders werken aan hun eigen basisvaardigheden. De gezinsaanpak is een 
effectieve aanpak om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.  
Met een landelijke stimuleringssubsidie konden om te beginnen extra uren van de voorleesconsulent 
ingezet worden op peuterspeelzalen, waarin zij met de ouders op een laagdrempelige en speelse manier 
het voorlezen zou gaan stimuleren. Deze pilot kon door de coronabeperkingen nog niet van start gaan. 
Maar zo gauw het mogelijk is gaan we samen met een van de peuterspeelzalen enthousiast aan de slag.  
We experimenteerden al eerder met het uitlenen van voorleesboekjes aan de ouders door een 
peuterspeelzaal. Dankzij een subsidie in het kader van Tel mee met Taal waarmee we een wat 
uitgebreidere collectie aanschaften, konden we de pilot uitbreiden met twee andere peuterspeelzalen en 
met het organiseren van ouderbijeenkomsten. De voorbereidingen werden getroffen en zo gauw de 
coronapandemie dat toestaat kunnen we starten.  
 
Opbrengsten programmalijn 
 

 
 
 
  

 
 

 2021 2020 2019 
Aantal locaties BoekStart  
 

28 (= 96,6%) 
 

29 28 

Aantal PO scholen dBoS 
 

25 (= 86,2%) 25 25 

Aantal VO scholen dBoS  
 

3 (= 37,5%) 0 0 

Totaal aantal PO leerlingen dBoS  
 

4.028 4.073 4.111 

Totaal aantal VO leerlingen dBoS 
 

914 0 0 

Totaal aantal boeken op dBoS 
PO  
 

38.114 38.787 36.893 

Aantal boeken per leerling PO in 
de schoolbibliotheek 
 

9,46 9,52 8,97 

Totaal aantal uitleningen dBoS 
PO uit de schoolbibliotheken 
 

41.230 53.436 97.331 
 

Gemiddeld geleend per leerling 
PO uit de schoolbibliotheek 
 

10,23 13,12 
 

23,68 
 

Aantal groepsbezoeken PO aan 
de bibliotheek  

21 38 77 
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Een leven lang ontwikkelen: participatie & zelfredzaamheid  

Opnieuw hadden we te maken met een jaar dat werd overschaduwd door de coronapandemie. Voor het 
tweede jaar op rij zagen we ook de gevolgen van die pandemie voor de kwetsbare burgers in onze 
samenleving. Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en computeren heeft ook grote gevolgen 
tijdens een pandemie. Iets regelen met de overheid gaat vaak digitaal en informatie over corona, 
maatregelen en vaccinaties is vaak moeilijk te begrijpen. Gelukkig konden wij als bibliotheek samen met 
onze vrijwilligers ons steentje bijdragen door mensen te helpen met het maken van een vaccinatie-afspraak 
en het downloaden van de coronacheck-app, door tijdens lesactiviteiten aandacht te besteden aan de 
actuele coronasituatie en door informatie in eenvoudige taal te delen met onze partners in het sociaal 
domein. Met elkaar hebben we er weer het beste van gemaakt en daarbij een groot compliment aan alle 
deelnemers en vrijwilligers. Dat ze hebben volgehouden en hebben doorgezet in tijden waarin het moeilijk 
was om elkaar fysiek te ontmoeten, is een prestatie op zich.  
 
Kernteam Laaggeletterdheid Smallingerland 
Het Kernteam Laaggeletterdheid bestaat sinds 2018 in de huidige vorm. De aanjager aanpak 
laaggeletterdheid organiseert dit ketenoverleg. Het kernteam wordt gevormd door de gemeente 
Smallingerland, Bibliotheek Drachten, Friesland College en Stichting Lezen en Schrijven. Sinds 2021 maakt 
ook MOS Welzijn onderdeel uit van het Kernteam. Het Kernteam maakt afspraken over de uitvoering van 
de aanpak laaggeletterdheid in de gemeente. Het afgelopen jaar heeft het Kernteam de verdieping 
opgezocht en hebben we met elkaar gekeken hoe we laaggeletterden met Nederlands als moedertaal beter 
kunnen bereiken, vasthouden en laten doorstromen. Dat is een belangrijk onderwerp, omdat tweederde 
van de groep laaggeletterden Nederlands als moedertaal heeft en het moeilijk vindt om de weg naar 
basiseducatie te vinden.  
 
Samenwerkingsovereenkomst Friese Bibliotheken en Friesland College 
De Friese Bibliotheken en het Friesland College werken al jaren met elkaar samen op het gebied van 
laaggeletterdheid en non-formele volwasseneneducatie. Het afgelopen jaar hebben we met elkaar goede 
afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden binnen de Friese Digi-Taalhuizen. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Een belangrijke stap, omdat landelijk voorbereidingen 
worden getroffen voor het certificeren van alle Digi-Taalhuizen in Nederland.  
 
Aanjager aanpak laaggeletterdheid 
Sinds februari 2018 heeft de Bibliotheek een aanjager voor de aanpak laaggeletterdheid in dienst. De 
aanjager zorgt voor het lokaal blijven agenderen van de problematiek rond laaggeletterdheid en beperkte 
basisvaardigheden, onderhoudt het netwerk, maakt afspraken over doorverwijzing naar het Digi-Taalhuis 
en ander (hulp-)aanbod voor kwetsbare burgers in de bibliotheek, geeft trainingen over laaggeletterdheid, 
adviseert organisaties en initieert projecten.  
 
Nieuwsbrief voor partners 
De nieuwsbrief voor partners is sinds 2021 een vast onderdeel van onze communicatie rond 
laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Via deze nieuwsbrief informeren we partners over activiteiten 
voor kwetsbare burgers, zoals spreekuren en cursussen. Ook delen we via deze nieuwsbrief handige 
websites en informatie in eenvoudige taal, zodat onze partners dit kunnen gebruiken in hun communicatie 
naar kwetsbare burgers. De nieuwsbrief helpt om laaggeletterdheid op het netvlies te houden bij onze 
samenwerkingspartners.  
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Trainingen laaggeletterdheid 
Ondanks de lockdowns heeft de aanjager in 2021 ook weer organisaties getraind op het herkennen van 
laaggeletterdheid en het beter samenwerken met laagtaalvaardige ouders. Onder andere MOS O&O, 
scholen en peuteropvang in Boornbergum en Belastingservice Ouderen Smallingerland werden getraind in 
het herkennen van laaggeletterdheid. 
 
Stichting ABC Friesland 
Een belangrijke samenwerkingspartner in de aanpak van laaggeletterdheid in Smallingerland is Stichting 
ABC Friesland. De ervaringsdeskundigen van Stichting ABC Friesland gaan met ons mee naar trainingen over 
laaggeletterdheid en ze helpen bij het vereenvoudigen van communicatiematerialen. In 2021 hebben ze 
onder meer geholpen bij het vereenvoudigen van de flyer van de Voedselbank en de brieven van Team 
Vroegsignalering.  
 
Digi-Taalhuizen 
Het Digi-Taalhuis biedt hulp aan mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of 
computeren. Daarnaast is er een leescollectie van leuke, makkelijke boeken en een sociale ontmoetingsplek 
om bij te praten. Maar liefst 25 taalvrijwilligers ondersteunen en begeleiden cursisten individueel of in 
kleine groepen om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren.  
 
De Wiken 
Trots zijn wij op de opening van een tweede Digi-Taalhuis naast het oorspronkelijke Digi-Taalhuis in de 
Bibliotheek. Dit Digi-Taalhuis is na de herfstvakantie gestart in brede school De Wiken. Iedere 
dinsdagochtend kunnen wijkbewoners er terecht voor een kop koffie én om te oefenen met lezen, 
schrijven, rekenen en computeren. Het Digi-Taalhuis wordt begeleid door de taalcoördinator van het 
Friesland College en drie getrainde vrijwilligers. Helaas moest het Digi-Taalhuis in december, een paar 
weken na de opening, vanwege de coronamaatregelen haar deuren even sluiten. Via telefoon, whatsapp en 
via de post is het contact met de deelnemers goed vastgehouden. Het Digi-Taalhuis in De Wiken heeft 
begin januari 2022 ongeveer 10 vaste deelnemers. 
Digi-Taalhuis De Wiken is ontstaan uit een mooie samenwerking tussen het Friesland College, MOS Welzijn 
en de Bibliotheek. Voor de start hebben we ook samenwerkingsafspraken gemaakt met de beide 
basisscholen, de peuteropvang en het consultatiebureau. Dat was erg fijn, want zo konden we samen met 
de scholen direct na de herfstvakantie een startactiviteit organiseren. De scholen organiseerden die 
dinsdagochtend een activiteit op het plein om ouders te laten zien wat hun kinderen in Kinderboekenweek 
hadden gedaan, en de taalcoördinator en de vrijwilligers konden tijdens deze activiteit in gesprek gaan met 
de ouders over de hulp van het Digi-Taalhuis.  
 
Bibliotheek Drachten 
Het afgelopen jaar hebben 33 deelnemers begeleiding gekregen in het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek. 
Gezien de coronasituatie is dit een heel mooi aantal.  
 
Werken binnen thema’s 
Binnen de aanpak laaggeletterdheid onderscheiden we vijf thema’s. Binnen deze thema’s maken we 
afspraken met partners over samenwerking en creëren we passend aanbod.  
 
Thema Gezin 
In de gezinsaanpak laaggeletterdheid komen het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid samen. 
Binnen de gezinsaanpak leren we ouders hoe ze de taalontwikkeling van hun kinderen stimuleren en 
werken we ondertussen ook aan het verhogen van de eigen taalvaardigheid van de ouders. Binnen de 
bibliotheek werken we aan de gezinsaanpak vanuit zowel de pijler Participatie en Zelfredzaamheid als 
Jeugd en Onderwijs. Activiteiten die we in 2021 uitvoerden in het kader van de gezinsaanpak waren:  
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• Papa & Mama Café in samenwerking met de MOS 
• Training Beter samenwerken met laagtaalvaardige ouders voor leerkrachten p.o. 
• Voorleeshalfuurtje in de bibliotheek. 

Thema Geld 
Financiële vaardigheden heb je nodig om op een goede manier je geldzaken te beheren. Om je financiële 
vaardigheden goed op orde te hebben is het belangrijk dat je voldoende kunt lezen, schrijven, rekenen en 
computer. Al deze vaardigheden heb je nodig om je geldzaken te doen. In 2021 voerden we de volgende 
activiteiten uit in het kader van het thema geld: 

• In 2021 hebben 171 personen gebruik gemaakt van het Formulieren- en Belastingspreekuur. Vooral 
in september was het heel erg druk door de doorverwijzingen van de gemeente voor vragen over 
de AV-Frieso controlebrief. Deelnemers kregen van de gemeente een brief voor controle van hun 
gegevens voor de deelname aan deze aanvullende, collectieve ziektekostenverzekering. 

• Lid van het kernteam van de Moedige Dialoog Smallingerland 
• We werkten samen met organisaties in de gemeente Smallingerland en maakten afspraken over 

doorverwijzing naar onder andere het Formulieren- en Belastingspreekuur en het Digi-Taalhuis: 
o Ping loket 
o Team Vroegsignalering 
o Voedselbank 
o Schuldhulpmaatje 
o Kredietbank Nederland 
o Humanitas 
o SUS 
o Sterk in Financiën (bewindvoerderskantoor) 
o Teams Naar Werk en Naar Inkomen 

 
Thema Werk 
Werkgevers spelen een belangrijke rol in het aanpakken van laaggeletterdheid. Zij kunnen signaleren, het 
gesprek aangaan en oplossingen bieden aan werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen 
en/of computeren. Werkgevers zijn daarom een belangrijke samenwerkingspartner voor ons. Onze 
activiteiten in 2021: 

• Project Geen Woorden Maar Daden in samenwerking met de Smallingerlandse Uitdaging 
In 2021 gingen we langs bedrijven om te zien wat zij doen om laaggeletterde werknemers te 
ondersteunen en verder te helpen, met het doel dat werkgevers elkaar kunnen inspireren. We 
verzamelden hun verhalen in een prachtig boekje. 

• We maakten samenwerkingsafspraken met Randstad Uitzendbureau over doorverwijzen naar 
volwasseneneducatie.  

• Samen met het LeerWerkLoket en het Friesland College begeleidden we Post Cleaning bij het 
aanvragen van een Tel mee met Taalsubsidie. Die subsidie is inmiddels toegekend, zodat we hier in 
het voorjaar van 2022 kunnen starten met educatie op de werkvloer. 

• In de periode oktober 2020 tot en met april 2021 heeft Bibliotheek Drachten 9 deelnemers van re-
integratiebureau Pauropos begeleid bij het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Binnen 
oefenen.nl zijn leerroutes op maat samengesteld die zij goed kunnen volgen, veelal programma’s in 
het Arabisch of Tigrinya. Doordat de gemeente de diensten nu bij een ander bureau inkoopt, is de 
samenwerking met Pauropos in april vorig jaar beëindigd.  

• Iedere eerste woensdag van de maand was er de Walk & Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden. 
Toen we vanwege corona niet bij elkaar konden komen, organiseerden we de online Walk & Talk in 
samenwerking met de andere Friese Bibliotheken. 

 
Thema Gezondheid 
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Wie laaggeletterd is, heeft een grotere kans om gezondheidsproblemen te krijgen. Want als je moeite hebt 
met lezen, schrijven, rekenen en/of computeren is het moeilijk om informatie over je gezondheid te vinden, 
te begrijpen, te wegen en toe te passen. Onze activiteiten in 2021: 

• Begin 2021 heeft de Voel je goed!-groep bij het Leger des Heils het programma met succes 
afgerond. In september 2021 zijn we een nieuwe groep met 7 deelnemers in brede school De 
Wiken gestart. Voel je goed! is een cursus van 20 wekelijkse bijeenkomsten over gezond eten en 
meer bewegen. De cursus is bedoeld voor mensen die graag informatie krijgen in eenvoudige taal. 
Naast de wekelijkse groepsmomenten krijgen de deelnemers individuele begeleiding van een 
diëtist van Previtas. Verder zijn een supermarktrondleiding en een beweegles door de 
buurtsportcoach van Sportbedrijf Drachten een vast onderdeel van het programma.  

• In samenwerking met Sûnenz zijn we in de zomer gestart met de cursus DigiVitaler op de locatie 
van Sûnenz. Dit is een korte cursus waarin de deelnemers leren te werken met de digitale 
zorgportals van huisarts en ziekenhuis en leren werken met websites als Thuisarts.nl en 
Apotheker.nl. In 2021 hebben 3 groepen (20 deelnemers) het programma DigiVitaler gevolgd.  

 
Thema Digitale Inclusie 
Digitaal meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen beschikt over een computer, tablet, 
laptop of smartphone. Niet iedereen heeft voldoende vaardigheden om met deze apparaten te werken. 
Om meer mensen digitaal mee te laten doen in Smallingerland voerden we in 2021 de volgende activiteiten 
uit: 

• Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kan iedereen bij ons Informatiepunt Digitale Overheid 
terecht met vragen over de digitale overheid. Wij denken mee, geven informatie en helpen mensen 
verder. Ook kunnen we een afspraak maken met een organisatie die je verder helpt. In 2021 
maakten 342 Smallingerlanders gebruik van het Informatiepunt Digitale Overheid.  

• Samen met Seniorweb verzorgen wij het Digitaal Spreekuur voor iedereen met vragen over het 
gebruik van digitale apparatuur, zoals bijvoorbeeld het installeren van apps. Vanuit het Digitaal 
Spreekuur boden we onder andere hulp bij het installeren van de corona checkapp en de 
coronamelder. 44 Smallingerlanders bezochten het Digitaal Spreekuur in 2021 met een vraag.  

• In samenwerking met Stichting Stjoer (PC Probaat), MOS Welzijn, Carins en Allemaal Digitaal 
deelden we tijdens de lockdown in het voorjaar van 2021 veertig laptops uit aan minima in 
Smallingerland. Iedereen kreeg een uitgebreide instructie bij de laptop en informatie over waar hij 
terecht kon bij vragen of problemen. Alle ontvangers kregen bovendien de mogelijkheid om een 
gratis computercursus te volgen in de bibliotheek. Ook maakten we van de gelegenheid gebruik om 
mensen wegwijs te maken in de bibliotheek en minderjarige kinderen lid te maken.  

• We sloten het Convenant Digitaal Vaardig(er) Smallingerland met Stichting Stjoer, Stichting Wijzer 
Ouderen, Seniorweb, Sûnenz en MOS Welzijn. Samen slaan we de handen ineen om de inwoners 
van Smallingerland digitaal vaardiger te maken.  

• De bibliotheek biedt verschillende cursussen en workshops om mensen digitaal vaardiger te 
maken.  

 
Vrijwilligers 
Het versterken van de Participatie en Zelfredzaamheid van inwoners van Smallingerland kunnen wij niet 
doen zonder de hulp van alle vrijwilligers. Onze spreekuren en de cursussen draaien voor het leeuwendeel 
op vrijwilligers die elke keer weer vol enthousiasme en met een enorme drive aan de slag gaan om 
kwetsbare Smallingerlanders te helpen. Wij ondersteunen onze vrijwilligers bij hun werk door het 
organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten en het geven van trainingen. De educatieve vrijwilligers krijgen 
daarnaast nog inhoudelijke coaching van de taalcoördinator van het Friesland College.  
 
Inburgering 
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In 2022 gaat de Wet Inburgering 2022 van start. Met de komst van de nieuwe inburgeringswet komen er 
een aantal (wettelijke) taken naar de gemeente. De gemeente heeft ons verzocht een rol te pakken in de 
nieuwe vorm van inburgering. Voorbereidingen hiervoor zijn in 2021 gestart.  
 
 
 
Opbrengsten programmalijn  

 2021 
Aantal 
deelnemers 

2020  
Aantal 
deelnemers 

2019 
Aantal 
deelnemers 

Taaltrajecten 33 22 48 

Formulieren-
spreekuur 

171 150 9 

Informatiepunt 
digitale 
overheid (IDO) 
 

342   
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Een leven lang ontwikkelen: persoonlijke ontwikkeling 

De bibliotheek is er niet alleen voor mensen die moeite hebben om zich staande te houden in de 
samenleving. Leren en ontwikkelen is belangrijk voor iedereen om te kunnen meekomen in de huidige 
samenleving. De bibliotheek staat immers voor een leven lang ontwikkelen en wil een stimulerende 
leeromgeving voor álle volwassenen zijn. De bibliotheek is het platform waar mensen kunnen 
samenkomen, kennis kunnen delen, specifieke vaardigheden kunnen verwerven en hun talent ontwikkelen.  
 
Activiteitenprogrammering 
De bibliotheek was de eerste maanden in lockdown, de normale programmering kon niet doorgaan. Er 
stonden veel bijeenkomsten over diverse onderwerpen in de planning. Veel daarvan moesten we helaas 
uitstellen tot nader order zoals het breicafé en het spelletjescafé.  
 
Online activiteiten 
In het voorjaar besloten we te gaan experimenteren met online activiteiten. Blended en hybride,  om onze 
activiteiten ‘online’ door te kunnen laten gaan. Er werd een geïmproviseerde studio ingericht. We hebben 
ervaring opgedaan met verlichting, camera’s, geluid en een green screen. Met als uiteindelijk resultaat dat 
we niet alleen de inwoners van Smallingerland, maar vanuit verschillende delen van de wereld mee konden 
laten kijken en doen met ons online aanbod. Zo waren Tommy Wieringa en Eus te gast in onze 
activiteitenruimte waar ze werden geïnterviewd en mensen via zoom konden kijken, luisteren en vragen 
stellen.  De lezingen over de oerknal, over ADHD en opvoeden, over dat je gelukkig zijn kunt leren en Crisis 
wat te doen van Marieke Henselmans werden in onze studio opgenomen en gestreamd.  
Het was fijn om te merken dat het enthousiasme voor onze online activiteiten groot was. Hierdoor hadden 
we veel meer deelnemers dan dat we in onze activiteitenruimte zouden hebben gehad, soms tot wel 400 
deelnemers via Zoom.  
Uit de evaluaties die we na afloop van deze activiteiten stuurden, blijkt dat het grootste deel van de 
deelnemers ook in de toekomst graag de keuze heeft om online deel te nemen.  
Ook andere organisaties, zoals Museum Dr8888, Smelne’s Erfskip en Kentalis hebben gebruik gemaakt van 
deze voorziening.  
 
Activiteiten in de bibliotheek 
In het vroege najaar konden er gelukkig weer live lezingen en workshops gegeven worden. Zo vertelde Jan 
Brokken boeiend over De tuinen van Buitenzorg, met mooie intermezzo’s van pianist Tobias Borsboom, gaf 
Flip van Door een kijkje in de geschiedenis van de Friezen en kwam filmmaker Frans Bromet naar de 
bibliotheek voor een voorvertoning van en gesprek over zijn documentaire Alsof ik Palestina heb gestolen. 
Later in het najaar moesten de activiteiten weer gestaakt worden vanwege een nieuwe maatschappelijke 
lockdown.  
 
Een aantal voorbeelden van activiteiten in 2021: Energiecafé duurzaam Smallingerland, Kennismaken met 
Arduino, Conny Braam, Informatie avond: “Pak je huis in.” over duurzaamheid, Van oerknal tot ons, 
Uitburgeren over het levenseinde, Gelukkig zijn kun je leren, Vogels rondom Drachten, KOOS van 
laaggeletterde tot schrijver, Bevrijding van Drachten, Duurzaam  wonen, waar moet je eigenlijk beginnen?, 
ZOOM workshop, Autisme en opvoeden in Coronatijd, hoe doe je dat? 
 
FabLab 
Het FabLab in Bibliotheek Drachten is een makerplaats. Hier leren bezoekers spelenderwijs omgaan met 
nieuwe apparatuur en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op. Bij die vaardigheden gaat het 
bijvoorbeeld om digitale geletterdheid, kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit.  
In het FabLab zijn in 2021 beperkt activiteiten doorgegaan. Wel heeft het Fablabteam doorgewerkt waar 
mogelijk aan nieuwe activiteiten, die kunnen starten zodra de coronaregels dit toelaten.  
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Energiecoaches 
Het afgelopen jaar is het team met Energiecoaches enorm gegroeid. De bibliotheek trekt nieuwe coaches 
aan en leidt ze samen met de gemeente op tot Energiecoach. Via de website van de bibliotheek kunnen 
inwoners een afspraak inplannen met een coach. Dit is in 2021 35 keer gebeurd. In de eerste twee 
maanden van 2022 zijn er al 30 afspraken gemaakt.   
 
 
Opbrengsten programmalijn Persoonlijke ontwikkeling (aantal activiteiten) 
 

 2021 2020 2019 
Activiteiten 
 

236 93 310 
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Organisatie 
 
Organisatieplan 
De nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek stellen andere eisen aan de organisatie. Daarom is in 2021 
gewerkt aan een nieuw organisatieplan. Een van de wijzigingen is dat iedere programmalijn een of 
meerdere domeinspecialisten heeft die werken aan programmering, maar ook doorontwikkeling en 
vernieuwing. De domeinspecialisten werken samen in een domeinspecialistenoverleg. De nieuwe 
organisatie-indeling is ingegaan op 1 januari 2022. 
 
Wet WBTR 
In het kader van de nieuwe wet WBTR hebben we een analyse gemaakt en afspraken vastgelegd in een 
nieuw document. Deze afspraken zijn aanvullend op de code cultural govenance.  
 
Nieuw functiehuis 
Landelijk werd gewerkt aan een nieuw functiehuis dat in 2022 ingevoerd zal worden. Intern hebben wij 
voorbereidingen getroffen door zogenaamde onderleggers voor de functies te maken, die gebruikt worden 
voor de omzetting naar het nieuwe functiehuis.  
 
Klankbordgroep 
Wij willen graag weten wat er onder onze gebruikers leeft en wat zij vinden van het reilen en zeilen van de 
(klassieke) bibliotheek. Daarom hebben we een klankbordgroep. Deze klankbordgroep geeft de directeur 
gevraagd en ongevraagd advies. Op dit moment bestaat de groep uit 4 leden die op persoonlijke titel zitting 
hebben. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: publiciteit en marketing, de inrichting van 
de bibliotheek, activiteiten van de bibliotheek. Door de coronacrisis is de groep afgelopen jaar niet bij 
elkaar geweest. 
 
Landelijke samenwerking 
Bibliotheek Drachten maakt onderdeel uit van het landelijk bibliotheeknetwerk. Alle openbare bibliotheken 
in Nederland zijn lid van de brancheorganisatie Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). Om onderdeel uit 
te mogen maken van het bibliotheekstelsel, moet een bibliotheek gecertificeerd zijn.  
De Koninklijke Bibliotheek (KB) ontwikkelt in opdracht van het ministerie diensten en programma’s die 
lokale openbare bibliotheken ondersteunen en de landelijke samenhang versterken, of koopt deze in.  
 
Provinciale samenwerking 
Bibliotheek Drachten maakt ook onderdeel uit van het Fries Bibliothekennetwerk. Andere deelnemende 
partijen zijn Bibliotheken Noord Fryslân, Bibliotheken Midden Fryslân, Bibliotheken Mar en Fean, 
Bibliotheken Zuidoost Fryslân en FERS. De directeuren van de instellingen komen regelmatig bij elkaar om 
over diverse beleidsmatige zaken te spreken. Ook is er een aantal commissies actief, waaraan medewerkers 
van alle bibliotheken deelnemen, zoals collectie, marketing, jeugd, Fries, basisvaardigheden, Wise 
gebruikersgroep.  
Bij FERS (voorheen BSF) hebben wij een deel van de backoffice ondergebracht, zoals salarisadministratie, 
financiële administratie en ICT. Daarnaast ondersteunt FERS de Friese bibliotheken in opdracht van de 
provincie met zaken als netwerkbeheer, expeditie, innovatie, marketing etc. 
 
Gemeente 
We hebben goed en constructief contact met de gemeente. Er is een aantal keer bestuurlijk overleg 
geweest met wethouder Hartogh Heys van de Lier.  
 
Er is regelmatig overleg met diverse ambtenaren, onder andere op het gebied van cultuur, onderwijs, 
jeugd, VVE, armoede, schuldhulpverlening, sociaal domein en laaggeletterdheid. 
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PR en marketing  
 
 
100 jarig jubileum 
 
Magazine 
Het was een bijzonder jaar, Bibliotheek Drachten Smallingerland bestond 100 jaar. Wij hadden een 
feestelijk weekend voorbereid, maar door de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan.  
We hebben een glossy gemaakt voor bezoekers en bewoners van Smallingerland, waarin we een breed 
beeld hebben geschetst van wat de bibliotheek allemaal doet. Er zijn portretten gemaakt van bezoekers en 
vrijwilligers en interviews gehouden met medewerkers. Het doel was om inwoners van Smallingerland te 
laten zien waar de bibliotheek tegenwoordig voor staat, dat we naast het uitlenen van boeken ook een 
belangrijke maatschappelijke functie hebben. Het magazine is daarom, naast het uitdelen aan onze 
bezoekers, ook verspreid naar 22.000 huishoudens in Smallingerland.  
 
Actie abonnement 
Gekoppeld aan het magazine was de actie voor het Jubileumabonnement. Lezers konden 3 maanden lid 
worden voor slechts €5,-. Hier hebben 63 personen gebruik van gemaakt. 
Als follow-up krijgen leden telefonisch en via een mailing het aanbod voor een Basisabonnement met €10,- 
korting of een Budgetabonnement met €5,- korting. Het nabellen en mailen loopt nog tot maart 2022. Van 
de uiteindelijke opbrengst van de actie zijn dus nog geen actuele cijfers. 
 
 
Online activiteiten 
De eerste 5 maanden van het jaar waren we gesloten, een deel van ons activiteitenprogramma heeft 
daarom online plaatsgevonden. Dit betekende veel voor de marketing en communicatie.  
 
Marketing 
Voor veel activiteiten was het pas last minute duidelijk of en hoe het door zou gaan. Ook de marketing 
moest dus op korte termijn worden ingezet. Er is veel gebruik gemaakt van online advertising via social 
media en andere online middelen zoals de nieuwsbrief en website.  
 
Communicatie 
Het hele aanmeldproces is ook onder de loep genomen. Voor een online activiteit moeten deelnemers 
voorafgaand de juiste informatie ontvangen.  De hele inrichting van de Biblioshop is hierop aangepast, 
zodat deelnemers na aanmelden automatisch een bevestigingsmail ontvingen met daarin de juiste Zoom-
link en handleiding. Na afloop van de activiteiten is er een evaluatiemail gestuurd naar de deelnemers.   
 
 
Samenwerkingen 
 
Voordeel met je Biebpas 
Het plan was om in 2021 een online campagne in te zetten voor Voordeel met je Biebpas. In verband met 
alle sluitingen door Corona is dit verplaatst naar het voorjaar voor 2022. In 2021 is er wel een plan 
uitgewerkt, een filmmaker aangenomen én zijn alle uitjes geüpdatet en vernieuwd zodat alles klaarstaat 
voor de campagne in 2022.  
 
De Cultuurkaravaan 
Onder de noemer Besteding rijkstoelage ondersteuning culturele infrastructuur Corona kwam er in 2021 
een budget beschikbaar van de gemeente voor de culturele partijen om de negatieve effecten van corona 
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op de cultuursector te compenseren. De culturele instellingen in Drachten (Poppodium Iduna, Museum 
Dr8888, Schouwburg De Lawei en Bibliotheek Drachten) hebben hiervoor De Cultuurkaravaan in het leven 
geroepen.  
Het rondreizend festival Cultuurkaravaan doet elk weekend een ander dorp of wijk van Smallingerland aan. 
Daar zijn verschillende optredens (alle genres) in publieke ruimtes zoals supermarkten, buurthuizen, kerken 
ect. Met deze optredens willen we de verbinding in de wijken en dorpen zoeken, de belangstelling voor 
cultuur levend houden en makers een podium bieden.  
Bibliotheek Drachten stuurt hiervoor het marketingteam aan en is in 2021 voornamelijk bezig geweest met 
het marketingplan, het inhuren en briefen van een vormgever en het aantrekken van ZZP’ers uit 
Smallingerland. Dit project loopt door in 2022. 
 
 
Overig 
 
Marketingbeleidsplan 
In 2021 is er een Marketingbeleidsplan geschreven. Hierin staan de speerpunten op het gebied van 
marketing voor 2021 – 2023. Hieruit afgeleid wordt er elk jaar een jaarplan gemaakt.  
 
Campagnes 
Net als in 2021 konden veel campagnes niet, of in een uitgeklede vorm, doorgaan. We hebben de 
Boekenweek, Kinderboekenweek en Nederland leest in afgeslankte vorm kunnen vieren in de bibliotheek. 
Hiervoor hebben we gezamenlijk communicatiemateriaal gemaakt met de Friese bibliotheken en kleine 
activiteiten georganiseerd in de bibliotheek. De Nationale voorleesdagen zijn volledig online geweest, met 
onder andere een digitale voorleessessie via Facebook.  
 
Website 
In 2021 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website. Het plan voor de structuur is gemaakt en 
achter de schermen staat de nieuwe website klaar. In 2022 worden alle pagina’s verder ingevuld en 
gepubliceerd.  
 
Bezoekers 
Het aantal bezoekers daalde dramatisch door de pandemie. Tijdens de lockdowns maakte slechts een 
fractie van het publiek dat doorgaans in de bibliotheek te vinden is, gebruik van de afhaalservice. Maar ook 
in de periodes daar tussenin weerhielden de angst voor corona en de coronamaatregelen die de 
bibliotheek toepaste, velen van een bezoek aan de bibliotheek. Lees- en werkplekken waren niet 
beschikbaar, activiteiten gingen niet door en van bezoekers werd verwacht dat ze zo kort mogelijk 
aanwezig bleven.  
 

 
2021 2020 2019 

Bezoekers bibliotheek 101.361 114.509 

 

208.748 
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Sociaal verslag 
 
Vrijwilligers 
Sinds 2014 heeft de bibliotheek zich ontwikkeld tot een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Deze 
verbreding van de bibliotheek hebben we alleen kunnen realiseren door de inzet van veel vrijwilligers. De 
vrijwilligers houden zich onder andere bezig met: helpen met opruimen, lesgeven in het Digi-Taalhuis, 
werken in het FabLab, boeken aan huis bezorgen, voorlezen, spreekuren bemannen, assisteren bij 
activiteiten, onderhoud uitvoeren in de bibliotheek. Door de inzet van 94 vrijwilligers is onze impact veel 
groter dan wanneer we alles alleen met onze medewerkers zouden doen. Wij zijn onze vrijwilligers dan ook 
dankbaar voor hun grote inzet.  
De coronacrisis heeft een zware impact op onze vrijwilligers. Het werk is vaak stilgelegd, waardoor veel 
vrijwilligers niet meer naar de bibliotheek konden komen en hun werk niet konden uitvoeren.  
 
Medewerkers 
Ook op de medewerkers heeft de coronacrisis een grote impact. Werken met 1,5 meter en mondkapjes, 
het voortdurend af moeten zeggen van activiteiten, het niet naar scholen en kinderdagverblijven mogen. 
Het werk werd er hierdoor niet leuker op. Toch bleven de medewerkers voortdurend positief zoeken naar 
wat nog wel kon.  
We zijn trots op onze vrijwilligers en medewerkers en dankbaar dat zij de coronatijd relatief goed 
doorgekomen zijn.  
 
Organisatiecultuur 
Het jaar 2021 stond in het teken van veiligheid en openheid. Onder leiding van coach Sjoerd de Vries 
hebben alle medewerkers deelgenomen aan een verandertraject. 
 
Verloop 
In 2021 hebben we afscheid genomen van drie medewerkers. Drie nieuwe medewerkers zijn gestart.  
 
Opleidingen  
In 2021 hebben medewerkers deelgenomen aan diverse cursussen en workshops, zoals bijvoorbeeld 
digitale nieuwsbrieven maken voor vrijwilligers, contentcreatie & storytelling, Boekstartcoach, VO 
Leesconsulent, Fries & meertaligheid, BHV, Open Boek nascholing trainers, Basiscursus pensioen, 
Functiehuis op orde, MBO module Dienstverlening bibliotheken.  
 
 
Kengetallen 

 1-1-2022 1-1-2021 
Medewerkers   
Aantal medewerkers  25 25 
Verhouding mannen/vrouwen 4% mannen, 96% 

vrouwen 
8% mannen, 92% 
vrouwen 

Aantal FTE’s 17,3** 18,7 
Verhouding fulltime/parttime 20% fulltime, 80% 

parttime 
20% full time, 80% 
parttime 

Ziekteverzuimpercentage 4,33% 4,65% 
Aantal medewerkers vast contract/tijdelijk 
contract 

80% vast contract, 
20% tijdelijk 
contract 

88% vast contract, 
12% tijdelijk 
contract 

Leeftijdsopbouw personeelsbestand 20-30: 2 
30-39: 3 
40-49: 4 

30-39: 5 
40-49: 1 
50-59: 10 
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50-59: 10 
60-67: 6 

60-67: 9 

Gemiddelde leeftijd 50 jaar 54 jaar 
Gemiddeld aantal dienstjaren 19 24 jaar 
Wijze van vormgeving medezeggenschap pvt pvt 
   
Vrijwilligers   
Klassieke bibliotheek   
voorleesvrijwilligers 6 6 
opruimhulpen 24 21 
klankbordgroep 4 4 
Biebexpress 4 5 
Participatie en zelfredzaamheid   
Belastingdienst 6 5 
Digi-Taalhuis 27 27 
FabLab 17 18 
Tabletcafé/Cursus Omgaan met tablet of 
iPad 

4 9 

Persoonlijke ontwikkeling   
gastvrouwen 1 1 
Diversen   
klusjesman 1 1 
Totaal* 94 95 

 
* Een aantal vrijwilligers heeft een dubbelfunctie 
** Het aantal FTE lijkt gedaald, maar in december is een tweetal vacatures vervuld. Deze nieuwe medewerkers starten 
pas in de loop van 2022 en waren nog niet in dienst tijdens de teldatum.  

Vertrouwenspersoon 
De bibliotheek heeft een externe vertrouwenspersoon bij Arboned.  
 
Samenstelling personeelsvertegenwoordiging (pvt) op 1 januari 2022: 
Mevrouw Tjitske Aans (voorzitter) 
Mevrouw Anke Aans (secretaris) 
Mevrouw Claudia Mulder (lid) 
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht 
 
Dit jaar had opnieuw de coronapandemie sterke invloed op het functioneren van de bibliotheek. Daarbij 
werd wel duidelijk dat ook het ongewone kan wennen en kon adequaat ingespeeld worden op de 
mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de regels. Steeds is gezocht naar manieren om de mensen toch 
goed te blijven bedienen. Merkbaar daarbij was dat ook landelijk de erkenning groeit voor de rol die de 
bibliotheek in de samenleving speelt. Dit kwam tot uiting in de specifieke aandacht voor de bibliotheken in 
de corona-maatregelen. Door de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers konden wij er voor al onze 
gasten zijn.  
 
Eerder hebben we een ontwikkelingstraject vastgesteld om de bibliotheek weer beter te laten aansluiten 
op de snel gaande maatschappelijke ontwikkelingen. Na enige vertraging als gevolg van de corona-
omstandigheden is een visiedocument vastgesteld, waarin we de scherpe keuzen gemaakt hebben die 
nodig zijn om binnen de onder druk staande financiële kaders onze bijdrage aan de samenleving verder te 
ontwikkelen en versterken.  Inmiddels is, met grote betrokkenheid van de medewerkers, ook een 
organisatieplan vastgesteld dat past bij deze visie en dat de organisatie robuuster maakt. De bijbehorende 
reorganisatie is afgerond zonder dat dit tot interne spanningen geleid heeft. Als komend jaar het 
huisvestingsplan vorm gekregen heeft, beschikken we over een stevige basis voor de komende jaren. 
 
Als Raad hebben we dit jaar vier keer formeel overleg gehad met de directeur bestuurder. Aan de hand van 
schriftelijke rapportages en mondelinge toelichting is gesproken over de gang van zaken en vooruitzichten. 
Aandacht is besteed aan inhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen, aspecten van de organisatie, 
financiële kwartaalrapportages, jaarrekening/jaarverslag 2020 en begroting 2022. Naast deze formele 
overlegmomenten hebben regelmatig gedachtewisselingen over actuele onderwerpen plaatsgevonden. 
 
Nadat het voorgaande jaar twee nieuwe leden tot de Raad toegetreden zijn, hebben we dit jaar slechts 
beperkt tijd besteed aan ons eigen functioneren. Het doel is om daar komend jaar diepgaand mee aan de 
slag te gaan, mede ter voorbereiding van het vervullen van de dan optredende vacatures.   
Het voor de kwaliteit eveneens belangrijke jaarlijkse evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder is ook 
dit keer gehouden. Daarvoor zijn de leden van het managementteam en van de personeels- 
vertegenwoordiging geraadpleegd. 
 
Ook dit jaar heeft veel gevraagd van onze vrijwilligers door de bijzondere omstandigheden. Daarom wil de 
Raad opnieuw zijn waardering voor hun enthousiasme uitspreken. Wij hopen dat zij het komend jaar weer 
zonder belemmeringen gezamenlijk aan de slag kunnen.   
 
Financiële verantwoording 
De bestuurder van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland heeft aan de leden van de Raad van 
Toezicht voorgelegd: de jaarrekening 2021, evenals het verslag over de gang van zaken en het gevoerde 
beleid in het afgelopen boekjaar. De rekening werd gecontroleerd door MTH accountants. De verklaring 
van MTH accountants is opgenomen bij de jaarstukken 2021. 
 
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 van de statuten heeft de Raad van Toezicht de door 
de bestuurder opgemaakte jaarrekening in haar vergadering van 21 april vastgesteld en aan de bestuurder 
kwijting en decharge verleend voor het gevoerde beleid. 
 
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit jegens de bestuurder en de medewerkers over de in het 
verslagjaar behaalde resultaten. 
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Samenstelling Raad van Toezicht op 1 januari 2022: 
 
De heer mr. ir. N.K. Tilstra 
Functie: adviseur in complexe bestuurlijke en organisatorische processen 
Nevenfuncties: voorzitter Doarpsbelang Earnewâld, adviseur bestuur CDA-Tytsjerksteradiel, rietsnijder 
Eerste benoeming: 2013 
Einde derde termijn: 2022 (niet herkiesbaar) 
 
De heer J.J.W. Mulder  
Functie: hoofd HR IJB-groep Lemmer 
Nevenfunctie: lid RvA HR-opleiding NHLStenden Hogeschool 
Eerste benoeming: 2013  
Einde derde termijn: 2022 (niet herkiesbaar) 
 
Mevrouw. D. Mulder  
Functie: teamleider SO School Lyndensteyn Beetsterzwaag 
Eerste benoeming: 2016 
Einde tweede termijn: 2022 (herkiesbaar) 
 
De heer F.J. Roelfsema MSc, MEd 
Functie: Bestuurslid en procesbegeleider bij de Vereniging Noorden Duurzaam 
Nevenfunctie: Lid RvT en plv. voorzitter bij Thuis Huis De Baander, Vrijwilligerscoördinator bij Museum 
Dr8888 
Eerste benoeming: 2020 
Einde eerste termijn: 2023 (herkiesbaar) 
 
De heer drs. M.J. Meijer 
Functie: Algemeen directeur AB vakwerk 
Nevenfunctie: lid rvc concordia hout- en bouwmaterialenhandel NV te Meppel, lid rvc Kemkens 
installatiegroep BV te Oss 
Eerste benoeming: 2020 
Einde eerste termijn: 2023 (herkiesbaar) 
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Over de jaarrekening 
 
Het exploitatieresultaat (resultaat voor dotaties, onttrekkingen en toevoegingen reserves) is € 145.402 
positief. Een gedetailleerde toelichting op de exploitatierekening en de balans is opgenomen in het 
onderdeel jaarrekening. Hieronder wordt een samenvatting gegeven. Er wordt € 25.000 van het resultaat 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve personeel, € 58.328 aan de bestemmingsreserve investering pand 
en de rest € 62.074 wordt toegevoegd egalisatiereserve. 
 
Baten 
De inkomsten uit subsidies zijn hoger dan begroot door niet begrote subsidies van de Koninklijke 
Bibliotheek en Kunst van het lezen. Met ingang van 2021 is er een ING Servicepunt en geldmaat in de 
bibliotheek, hierdoor zijn de opbrengsten uit specifieke dienstverlening veel hoger dan begroot. Ook de 
diverse baten zijn hoger dan begroot door onder andere meer opbrengst leesconsulente en opstart scholen 
(dBos) in het Voortgezet Onderwijs.  
 
Lasten 
De bestuurskosten zijn lager dan begroot door lagere kosten publiciteit/voorlichting.  
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door hogere energiekosten en kleine inventarisaankopen. 
De kosten voor afschrijvingen activa zijn lager dan begroot door met name geen investeringen in 
automatisering en afgeschreven activa. De personeelskosten zijn lager door minder personeel qua fte en de 
reiskosten zijn lager, door corona is er minder gereisd.   
De administratiekosten zijn ietsje lager dan begroot door lagere portikosten, kantoorbenodigdheden en 
bankkosten. De automatiseringskosten zijn veel hoger dan begroot door o.a. éénmalige kosten migratie 
365. De kosten voor collectie & media zijn lager door lagere bewerkingskosten, lagere kosten leenrecht en 
plak- en bindwerk. De specifieke kosten zijn lager door lagere kosten voor cursussen en workshops 
vanwege corona. 
 
Eigen vermogen 
Na resultaatbestemming bedraagt het totale eigen vermogen van de Stichting € 302.026 (2020 € 156.624). 
 
De liquiditeit is gestegen door een stijging in de liquide middelen. 
De solvabiliteit is gestegen als gevolg van het positieve resultaat en een lagere voorziening. 
 

Kengetallen 2021 2020 
Liquiditeit 1,0 0,9 
Solvabiliteit 34,2% 20,1% 

 
De liquiditeit is op basis van de Current Ratio (kortlopende activa te delen door kortlopende passiva). 
De solvabiliteit de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen uitgedrukt als 
percentage. 
 
Lening  
Bibliotheek Drachten heeft een hypothecaire lening bij de Rabobank. In 2021 heeft een reguliere aflossing 
plaatsgevonden van € 50.000. Het saldo van de lening is per 31-12-2021 € 45.833 en loopt in 2022 af. 
 
Coronacrisis 
De subsidie voor 2022 is toegekend en de gemeente is geïnformeerd over de tijdelijke sluiting. De 
contributie wordt per jaar geïnd en is voor 2022 grotendeels ontvangen. Hoewel wij op korte termijn geen 
nadelige effecten verwachten, kunnen wij door de onzekerheid over hoe lang de gevolgen van het 
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coronavirus aanhouden, niet uitsluiten dat wij op termijn mogelijk toch met nadelige effecten van de 
gevolgen van het coronavirus zullen worden geconfronteerd. De stichting heeft een beperkte buffer om 
eventuele nadelige effecten op te vangen. 
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Begroting 2022 
 
De begroting 2022 is vastgesteld op 28 oktober 2021. 
 
Baten   Lasten   

Exploitatiesubsidie gemeente                  €   1.353.790 Bestuur en organisatie   € 40.050 

Doelsubsidies       € 13.985 

 

Huisvesting               € 79.580 

Overige subsidies      € 50.000 Afschrijvingen activa 
 

€ 54.717 

Opbrengsten         € 224.530 Personeel                        € 1.230.540 

Specifieke dienstverlening € 146.438 Administratie                  € 46.120 

Diverse baten €          1.500 Transport               € 2.410 

   Automatisering € 41.050 

   Collectie en media            € 261.490 

   Specifieke kosten 

 

€ 21.500 

 

 

 

 

   Projectkosten € 11.386 

Totaal baten € 1.790.243 Totaal lasten                  € 1.788.843 

Bedrijfsresultaat                                      

                                                       

   

€        1.400 
 

  

Rentebaten                                               

                                                              

 

€ 0    

Rentelasten                                              

                                                            

 

€ 1.400    

Resultaat uit gew. bedrijfsuitoefening        €                  0     

Begrote onttrekkingen aan reserves       

     

€ 0    

Begrote toevoegingen aan reserves       

                                   

€ 0    

Resultaat verslagjaar                              

                                                                           

€ 0    
 
 
Opmaak en goedkeuring jaarrekening 
 
De jaarrekening is goedgekeurd door de RvT in haar vergadering van 20 juni 2022. 
 
 
Drachten, 20 juni 2022 
 
 
 
 
 
Mw. drs. K.Z. Meijerman MBA 
 
 
 
 
 
De heer mr.ir. N. Tilstra (voorzitter) 
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