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Directeur/bestuurder:

Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland
Drachten
mw. drs. K.Z. Meijerman MBA

Organisatie en bestuur
Dit is het bestuursverslag over het jaar 2019 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 2019 hebben bestuurder en Raad van
Toezicht de nieuwe code besproken. Begin 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 het jaar 2019 hebben zich geen afwijkende zaken voorgedaan.
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Beleidsvisie ‘Bibliotheek Drachten, Huis van kennis en informatie’
In 2014 hebben we onze toekomstvisie vastgesteld: Bibliotheek Drachten, Huis van kennis en informatie. In
maart 2017 hebben we deze toekomstvisie geëvalueerd. Daarbij konden we vaststellen dat we nog volledig
achter de toekomstvisie stonden. De concrete doelen die er in stonden, waren allemaal gerealiseerd.
Daarom hebben we de toekomstvisie aangevuld met een aantal nieuwe doelen. Deze doelen behelzen
voornamelijk het consolideren en verder uitbouwen van de eerder behaalde resultaten.
In 2015 is de landelijke bibliotheekwet aangenomen. In deze wet wordt geformuleerd welke vijf functies
een openbare bibliotheek heeft:
1. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
4. organiseren van ontmoeting en debat;
5. laten kennis maken met kunst en cultuur.
Onze visie op de bibliotheek in het kort:
In deze snel veranderende maatschappij staan wij voor de opdracht de focus te verleggen van het uitlenen
van boeken naar het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en het ondersteunen van
en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Dit is geen voorgeprogrammeerde reis, maar
een trektocht. We weten waar we heen gaan en ontdekken gaandeweg hoe we erheen gaan.
De overheid ziet het als haar taak burgers goed voor te bereiden op hun plaats in de maatschappij, zich
staande te kunnen houden in deze complexe wereld en actieve, participerende burgers te worden. Een
democratische samenleving kan alleen functioneren wanneer burgers over de basisvaardigheden lezen en
mediawijsheid beschikken en over de kennis en vaardigheden om op basis van gefundeerde argumenten
met elkaar in gesprek te gaan.
Missie
Wij scheppen essentiële randvoorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de
culturele ontwikkeling van individuen en groepen en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan de
kennissamenleving.
Visie
Wij helpen burgers zich te ontwikkelen tot volwaardige en betrokken deelnemers aan de hedendaagse
informatiemaatschappij en kenniseconomie. Dit doen we door kwetsbare groepen te ondersteunen tot een
minimaal niveau aan basisvaardigheden en individuen mogelijkheden te bieden bij te blijven in de
maatschappij en zichzelf te ontwikkelen.
Onze uitgangspunten
Persoonlijke ontwikkeling kan plaatsvinden wanneer mensen:
 Kunnen lezen
 Informatie kunnen vinden, ‘plaatsen’ en beoordelen
 Informatie kunnen toepassen, zodat kennis ontstaat
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Daarom richten wij onze focus op twee speerpunten:
 Enerzijds richten wij ons op het zelfredzaam maken van kwetsbare groepen door middel van het
ondersteunen van de basisvaardigheden.
 Anderzijds willen wij als bibliotheek het ‘Huis van kennis en informatie’ zijn, waar mensen zich
kunnen ontwikkelen en toegang hebben tot verbeelding.
Onze vier programmalijnen
In 2018 heeft Bibliotheek Drachten deze ambities vormgegeven in vier programmalijnen:
1. Klassieke bibliotheek; kernfunctie 1, 2, 3, 5
2. Jeugd en onderwijs; kernfunctie 1, 2, 3
3. Participatie en zelfredzaamheid; kernfunctie 1, 2, 3, 4
4. Persoonlijke ontwikkeling; kernfunctie 1, 2, 3, 4, 5
Klassieke bibliotheek
De collectie is het hart van de klassieke bibliotheek. Door middel van de collectie hebben inwoners toegang
tot kennis en informatie, kunnen ze zich ontwikkelen, onderhouden ze hun leesvaardigheid en maken ze
kennis met kunst en cultuur.
Jeugd en onderwijs
In de programmalijn jeugd en onderwijs houden wij ons voornamelijk bezig met het voorkomen van
laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier en (voor)lezen en het ondersteunen van mediawijsheid.
Participatie en zelfredzaamheid
In de programmalijn participatie en zelfredzaamheid bieden wij inwoners die niet alle basisvaardigheden
goed beheersen gelegenheid zich op een non-formele en/of informele manier te ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling
In het kader van een leven lang leren biedt de programmalijn persoonlijke ontwikkeling inwoners de
gelegenheid zich op non-formele en/of informele wijze te ontwikkelen.
Nieuw visiedocument
In 2019 hebben we gewerkt aan een nieuw visiedocument. Dit document zal begin 2020 worden
vastgesteld.
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Klassieke bibliotheek
De primaire taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor het
verwerven van kennis en 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.
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.
De klassieke bibliotheek in nieuw perspectief
De aanvullende programmalijn die de bibliotheken landelijk samen oppakken, is die van de verandering en
de verbreding van de klassieke bibliotheek. Ook voor Bibliotheek Drachten geldt dat de klassieke
bibliotheek, waarin uitleen van een collectie centraal stond, niet langer leidend is. Verandering en
verbreding van de klassieke bibliotheek betekent dat de klassieke bibliotheek integreert in de
maatschappelijke- en educatieve bibliotheek en tot uitdrukking komt in de drie programmalijnen Jeugd &
Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke Ontwikkeling. De collectie, in al z’n
verschijningsvormen, is en blijft van belang, maar wordt ondersteunend ingezet aan de maatschappelijke
en educatieve taken.
Lezen
Lezers vormen nog steeds het grootste deel van het trouwe bibliotheekpubliek. Juist nu de nadruk
verschuift naar andere media en nieuwe vormen van geletterdheid, blijft lezen een kernvaardigheid die aan
de basis ligt van een kritische omgang met informatie. Bibliotheken spelen in op de veranderingen in
leesgedrag en de leescultuur en blijven inzetten op de promotie en bevordering van lezen, of dat nu ter
ontspanning is of om zich te informeren. Hoe urgent dit is blijkt uit de uitkomst van het PIAAC onderzoek
van 2019, waarin geconstateerd wordt dat maar liefst een kwart van alle 15-jarigen in Nederland op weg is
laaggeletterd te worden als volwassene.
Bibliotheken zetten zich enthousiast in voor de preventie van laaggeletterdheid. Het stimuleren van een
goed leesklimaat begint al op heel jonge leeftijd. Jonge ouders worden direct na de geboorte van hun kind
al naar de bibliotheek verwezen om het in te schrijven als lid. Ze worden er voorgelicht over voorlezen aan
hun baby en krijgen een gratis BoekStartkoffertje met twee leuke babyboekjes en een cd’tje om ze op gang
te helpen. Hierbij werken we samen met de gemeente en met het consultatiebureau. Iedere zondagmiddag
wordt in de bibliotheek voorgelezen aan peuters en kleuters.
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Activiteiten
Landelijke campagnes als Nederland Leest, de Boekenweek, Kinderboekenweek, de Nationale
Voorleesdagen, de Spannende Boekenweken en de Nationale Voorleeslunch zijn jaarlijks terugkerende
festiviteiten die het publiek stimuleren tot lezen en voorlezen.
Naast de landelijke campagnes worden plaatselijk regelmatig literaire activiteiten georganiseerd.
Daarbij zoeken we meestal de samenwerking met de SLAS en Boekhandel Van der Velde. Zo hebben we het
afgelopen jaar veel grote, literaire namen mogen ontvangen, zoals Joke van Leeuwen, Jaap Robben,
Annegreet van Bergen, Nicolien Mizee, Eva Meijer, Stefan Brijs en Carla de Jong.
Jonge kinderen genoten van diverse voorstellingen, en bij vele Friese ouders en peuters ging het hart
sneller kloppen voor Tomke tijdens de Fryske Foarlêswike. Ook de activiteiten tijdens de
Kinderboekenweek met als thema “reizen” trokken veel publiek.
Soms organiseerde de bibliotheek leesactiviteiten op verrassende locaties, zoals in een garage, op de
kinderboerderij en tijdens Simmerdeis in het park.
Leesgroepen
In Smallingerland zijn 15 leesgroepen die hun boeken betrekken uit de bibliotheek. Voor hen is een speciale
collectie beschikbaar die meerdere exemplaren per titel bevat. Voor de zomervakantie werd een
bijeenkomst georganiseerd voor alle 90 leden waarbij de nieuw aangeschafte titels werden getoond en
onderling ervaringen werden uitgewisseld. De bijeenkomst leverde een volle zaal met enthousiaste
deelnemers op, die op deze manier een weloverwogen keuze konden maken uit het aanbod.
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Collectie
Bibliotheek Drachten onderscheidt zich door een brede en naar verhouding grote collectie informatieve
boeken en kiest voor een brede range aan romans, zodat niet alleen de liefhebber van bestsellers bediend
wordt, maar ook de literaire en non-fictie-fijnproever. Ook leners van andere bibliotheken profiteren
daarvan.
Plaatsing
In bijna alle bibliotheken in Nederland wordt het al gebruikt: een ander, publieksvriendelijk,
Presentatiesysteem voor Informatieve Media (PIM). Aanvankelijk leek de PIM indeling vooral geschikt voor
kleine bibliotheken, maar het werd steeds duidelijker dat ook in grotere bibliotheken het publiek
uitstekend uit de voeten kan met deze indeling. De Drachtster collectie informatieve media is nu voorzien
van de gekleurde etiketten met pictogram en trefwoord.
De collectie is ingedeeld in 27 rubrieken, elk met een eigen symbool. Ook in de catalogus staan rubriek en
trefwoord duidelijk vermeld. Zo goed als alle boeken moesten verhuizen van de ene kast naar een andere.
Deze enorme klus had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de speciaal daarvoor geworven vrijwilligers
(33), die in kleine ploegen alle exemplaren omzetten en opnieuw in de kasten plaatsten.
Het was even wennen, zowel voor het publiek, de bibliotheekmedewerkers als de opruimvrijwilligers, maar
al behoorlijk snel werd de nieuwe plaatsing door de meeste mensen omarmd.
Leenverkeer
Het onderling leenverkeer tussen de bibliotheken in de provincie gaat een steeds grotere rol spelen. De
lener die een reservering plaatst via de catalogus, hoeft niet meer lang te wachten op zijn boek; na drie
werkdagen wordt zijn aanvraag ook bij alle andere bibliotheken in Friesland uitgezet. Zo zien we dat de
collectie van bibliotheek Drachten ook op ruime schaal gebruikt wordt door leners uit de hele provincie en
dat lezers in Smallingerland media uit heel Friesland te leen krijgen.
Uitleningen
In bijna alle bibliotheken loopt het aantal uitleningen terug. Dat is ook hier het geval, zij het minder snel
dan landelijk. Daarom laten we de collectie in omvang krimpen.
Ook de jeugdcollectie wordt – hoewel nog steeds goed geleend – ieder jaar iets minder gebruikt. De
collecties die de bibliotheek op de 25 basisscholen heeft staan, zijn daar debet aan.
E-books
De landelijk ingekochte en beschikbaar gestelde collectie e-books is gegroeid naar zo’n 28.000 titels. Het
aanbod van de online bibliotheek varieert van thrillers tot chicklit en van informatieve boeken tot poëzie.
Ook voor kinderen en jongeren zijn er vele e-books beschikbaar. Door de leden van bibliotheek Drachten
wordt toch nog steeds het leeuwendeel van de boeken fysiek geleend: 93%.
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Collectioneren
Een efficiënte en effectieve manier van werken bereiken wij door samen te werken met het Fries
Bibliothekennetwerk. Wij participeren in het Centraal Collectioneren. Dat houdt in dat door een selecte
groep collectioneurs de nieuwe aanschaf voor de hele provincie wordt verzorgd. Bibliotheek Drachten
neemt deel aan dit Centraal Collectioneringsteam en aan het projectoverleg. Ook bij gezamenlijk
collectioneren blijft de verantwoordelijkheid voor de fysieke collectie bij de lokale bibliotheek liggen.
Werken en studeren
Bezoekers komen veel naar de bibliotheek voor de studieplekken, de inloopspreekuren, lezingen, cursussen
en debatten. Er wordt overlegd door groepjes studenten of juist in stilte gestudeerd; er wordt gewerkt door
freelancers en internet wordt gebruikt door wie dat thuis niet wil of kan. Wifi is voor het publiek gratis en
bestanden als uittrekselbank en consumententesten worden ook gratis geraadpleegd. Het meest gebruikte
programma is het oefenen voor het theorie-rijexamen.
Verder wordt er geprint en gekopieerd; er worden onderling afspraken gemaakt en bij een kopje koffie
wordt een krant of tijdschrift gelezen of gezellig gepraat. Burgers hebben duidelijk behoefte aan een
neutrale plek in het publieke domein, waar ze elkaar ontmoeten voor vele activiteiten.
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Opbrengsten programmalijn
2019

2018

2017

2016

Collectie = bezit*

85.557

84.670

89.889

100.577

Leden

13.389

14.399

14.647

15.202

Jeugdleden tot 18 jaar**

5.519

6.831

6.746

6.990

Volwassen leden

7.731

7.322

7.562

7.893

305.976

332.396

Uitleningen excl. verlengingen,
inclusief bus
Uitleningen excl. verlengingen,
exclusief bus ***

277.029

308.104

294.396

303.565

Uitleningen e-books

18.964

18.060

17.212

15.926

Reserveringen door lezers
Smallingerland buiten Friesland

653

483

486

423

Reserveringen door lezers
Smallingerland binnen Friesland****

24.649

22.002

16.104

12.447

Geleverd aan aanvragers binnen
Friesland (inclusief
Smallingerland)****

30.514

28.596

22.946

17.323

Geleverd aan aanvragers buiten
Friesland

109

Leesgroepen

15

16

14

13

Uitleningen aan leesgroepen

493

498

498

363

Uitleningen ‘Anders lezen’

2.287

2.230

2.967

3.767

Fries uitleningen

1.916

2.229

1.924

2.415

* sinds 2016 zijn veel boeken aangeschaft voor de Bibliotheek op School. Deze collecties zijn niet
meegeteld; dit in tegenstelling tot de collectie van de bus (tot juni 2017)
** afname aantal jeugdleden doordat dBoS leerlingen van groepen 1 niet meer automatisch lid zijn van de
centrale bibliotheek
*** vanaf 2019 wordt uitleningen van losse nummers van tijdschriften niet meer meegeteld
**** sterke toename door afschaffing van tarief voor reserveringen
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Jeugd & onderwijs
De doelstellingen van de programmalijn Jeugd en onderwijs zijn gebaseerd op de ambitie van de landelijke
innovatie-agenda. De programmalijn draagt bij aan:
 Het stimuleren van lezen, bevorderen van leesplezier en het versterken van 21e-eeuwse
vaardigheden
 De taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen
 Het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd
 Het bereik van taalarme gezinnen, in aansluiting op de lijn Participatie en Zelfredzaamheid
Om deze doelstellingen te realiseren ontwikkelen we een doorgaande lijn voor 0 tot 18 jaar. Om kinderen
te stimuleren om veel te lezen, zetten we ruim in op leesplezier.
BoekStart voor baby’s
De BoekStartcoach was op het consultatiebureau in de wijk de Wiken het hele jaar actief. De
BoekStartcoach is een zeer welkome aanvulling op de basiszorg en preventie waar het consultatiebureau
op inzet. Gesprekken met ouders over het belang van praten met en voorlezen aan hun kind voor de
taalontwikkeling, resulteerden dikwijls in een positievere houding ten opzichte van boeken en lezen.
Natuurlijk werd ook aanschouwelijk gemaakt hoe knus het voorlezen aan baby’s en peuters is en hoe dit de
band tussen ouder en kind versterkt. 44 van de aangesproken ouders kwamen na het gesprek in de
bibliotheek om hun baby in te schrijven en het BoekStartkoffertje in ontvangst te nemen. Als pilot breidde
de BoekStartcoach haar werkzaamheden uit naar het consultatiebureau in de Folgeren. Eind december
werd dit geëvalueerd. Besloten werd dat ook hier de BoekStartcoach haar werk gaat voortzetten. Het
grootste deel van de ouders in Smallingerland komt nu in aanraking met BoekStart.
Boekstart in de Kinderopvang
Alle 28 locaties Peuterspelen en Kinderopvang werken met BoekStart. Zo goed als alle locaties namen ook
deel aan de landelijke BoekStart Monitor. De rapportages per locatie werden in een gesprek met de
voorleescoördinatoren en/of managers doorgenomen en tegelijk werd de samenwerking met de
bibliotheek geëvalueerd. Op alle locaties is het lezen stevig geïntegreerd in het dagprogramma, hetzij in
groepsverband bij het werken met thema’s, hetzij individueel. De startcollecties werden aangevuld met
boeken die geleend werden van de bibliotheek; bijna alle locaties hebben een abonnement.
Nieuwe pedagogisch medewerkers konden deelnemen aan de training Interactief Voorlezen. De 15
deelnemers leerden hoe ze van het voorlezen aan baby’s en peuters een feest kunnen maken.
In mei organiseerde de bibliotheek voor alle pedagogisch medewerkers een inspiratieavond met
prentenboekenauteur Tjibbe Veldkamp. Hij toonde zich een onderhoudend verteller en zijn publiek
reageerde enthousiast. In november werd de inspiratieavond met als thema de Nationale Voorleesdagen,
bezocht door de helft van de voorleescoördinatoren.
De Bibliotheek op school (dBoS)
Op 25 basisscholen wordt dagelijks met de bibliotheek samengewerkt op het gebied van leesbevordering.
De leidende gedachte hierbij is dat kinderen die graag lezen, meer zullen gaan lezen. En wie meer leest,
krijgt automatisch een grotere woordenschat waardoor de vorderingen op het gebied van lezen, maar ook
in de andere vakken, toe zullen nemen.
Monitor
Jaarlijks wordt in heel Nederland de dBoS Monitor ingevuld. Alle leerkrachten en leerlingen en ook de
leesconsulent beantwoorden een serie vragen in een landelijke monitor-database. De rapportages worden
per school besproken en de verzamelrapportage van de hele gemeente wordt met stakeholders gedeeld.
Bestuursverslag Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland 2019
Pagina xi

De landelijke monitor werd ook dit jaar weer ingevuld door alle scholen en de resultaten stemmen
tevreden. Het aantal uitleningen in de schoolbibliotheken is behoorlijk gestegen, ondanks de krimp van het
aantal leerlingen. Gemiddeld leenden de leerlingen nu bijna 24 boeken per jaar. Het leesplezier van de
leerlingen is groter dan landelijk het geval is en de leerkrachten mogen trots zijn: ze scoren bijna 13% hoger
dan landelijk op hun leesbevorderende activiteiten. De ouders in onze gemeente zijn helaas iets minder
betrokken bij het lezen van hun kind dan elders. Samen met de directies en leescoördinatoren van de
scholen werden de monitoruitslagen doorgenomen en konden de actiepunten voor het leesplan in het
volgend schooljaar vastgesteld worden per school.
Collecties
De zomervakantie bood voldoende tijd om de schoolcollecties aan te pakken. Alle collecties werden
geanalyseerd: is het totaal aantal boeken nog voldoende voor het aantal leerlingen, kloppen de
verhoudingen leesboeken – informatieve boeken nog en is de spreiding over de verschillende leeftijden nog
in orde? Tegen de kerstvakantie waren de collecties van alle scholen weer tiptop in orde. Net voor de
zomervakantie werden alle informatieve boeken uit de scholen verzameld in de bibliotheek. De vrijwilligers
die net de informatieve collectie van bibliotheek Drachten hadden omgewerkt volgens de PIM indeling,
namen ook alle schoolcollecties onder handen. De leesconsulenten ontwikkelden een spel waarmee ze in
september alle leerlingen opnieuw wegwijs maakten in de bibliotheek op school.
Scholing en bijscholing
Op iedere dBoS-school werkt een daartoe opgeleide leescoördinator samen met de leesconsulent van de
bibliotheek. De drie leesconsulenten brengen het leeuwendeel van hun tijd door op de scholen en zorgen
daar niet alleen dat de collectie up-to-date blijft, maar voeren in de klassen leesbevorderende werkvormen
uit, als voorbeeld voor de leerkracht. Ze onderhouden nauw contact met de leescoördinator over de
invulling en uitvoering van het leesplan. De resultaten worden jaarlijks uitgebreid gemonitord.
Tweemaal per jaar worden de leescoördinatoren van de scholen uitgenodigd voor een bijscholing. In maart
sprak drs. Anje de Vries van Bureau Meesterschap over de veranderkracht van leescoördinatoren. De
bijeenkomst werd zeer druk bezocht, ook door leescoördinatoren uit andere gemeentes. De deelnemers
wilden graag weten hoe zij hun team net zo enthousiast konden maken over leesbevordering als zij zelf zijn
en velen van hen gingen direct de volgende dag al aan de slag met de tips van drs. de Vries. In de herfst
volgde een netwerkbijeenkomst over dit onderwerp, waar de leescoördinatoren uit Smallingerland
onderling ervaringen uitwisselden en elkaar nog meer tips aan de hand deden.
Groepsbezoeken
De meeste basisscholen maakten gebruik van de mogelijkheid om met de groepen 1/2, 4 en 8 een bezoek
te brengen aan de bibliotheek. De leerlingen volgden met veel plezier het speciaal voor hen samengestelde
programma, dat dit jaar helemaal vernieuwd was. De groepsbezoeken zijn een combinatie van het oefenen
van de informatievaardigheden en het leren kennen van alle mogelijkheden van de bibliotheek. Natuurlijk
wordt er ook altijd voorgelezen.
Activiteiten
De Nationale Voorleesdagen vormden voor een delegatie van vrouwen uit de Gemeenteraad de aanleiding
om te gaan voorlezen op basisscholen. De bibliotheek organiseerde dit gebeuren, verdeelde de voorlezers
over verschillende scholen en leverde de exemplaren van prentenboek van het jaar, “Een huis voor Harry”.
Van te voren werden de dames in de bibliotheek getrakteerd op een instructie ‘Voorlezen aan groepen’.
De Nationale Voorleeswedstrijd bracht veel leerlingen op de been die op hun school de voorrondes hadden
gewonnen. De winnaar ging door naar de provinciale finale maar kwam helaas niet in aanmerking voor
deelname aan de landelijke finale.
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Om de zomerdip die zich voordoet in de zomervakantie het hoofd te bieden – kinderen uit groep 3 en 4
verleren het lezen dan doordat ze het niet meer doen – werd weer het Vakantielezen op de scholen
uitgevoerd. Een flink aantal scholen deed eraan mee.
De Kinderboekenweek was zoals altijd een hoogtepunt in de aandacht voor lezen op alle scholen. Het
thema was “Reizen” en dat leende zich natuurlijk voor allerlei leuke activiteiten, zowel op school als in de
bibliotheek. Een speciale viering vond plaats op de Vlinderboom, de school voor nieuwkomers van 4 tot 12
jaar. Een deel van de leerlingen woont in het AZC. De ouders werden op school uitgenodigd en een aantal
van hen las de kinderen voor in hun eigen moedertaal. Er was eten uit allerlei verschillende culturen en de
ouders konden informatie krijgen over de mogelijkheden van het DigiTaalhuis.
Gemiddelde waardering van dBoS door de scholen:

Collectie:
Leesconsulent:
Groepsbezoeken:
Studiebijeenkomsten leescoördinatoren:

2019

2018

8,3
8,6
8
8,4

8
8,7
7,7
7

Voortgezet onderwijs
Hoewel er de afgelopen jaren meer aandacht is voor leesbevordering, is de leesvaardigheid van
Nederlandse jongeren sterk gedaald. Het aantal 15-jarigen dat dreigt laaggeletterde volwassenen te
worden is gestegen tot 24%.
Kinderen die veel lezen in hun vrije tijd hebben daar profijt van: ze hebben een betere woordenschat, Citoscore en leesmotivatie. Ook na de basisschool blijft vrijetijdslezen belangrijk; de relatie tussen
vrijetijdslezen en alle taal- en leesvaardigheden blijft aanwezig tot in de volwassenheid.
Vanuit deze gedachte beijverde de bibliotheek zich om op alle scholen voor voortgezet onderwijs in
Drachten een Bibliotheek op school te mogen beginnen. Alle directies werden bezocht en vervolgens
docenten Nederlands op de meeste locaties. Iedere school kreeg een offerte voor een dBoS met of zonder
uitleensysteem. Toelichting op de offertes en gedetailleerde informatie kregen de contactpersonen in een
tweetal plenaire bijeenkomsten in de bibliotheek. Of deze inspanningen het gewenste resultaat op gaan
leveren werd nog niet duidelijk maar in elk geval werd de noodzaak tot extra aandacht voor
leesbevordering en leesplezier onder de aandacht gebracht.
Gezinsaanpak
1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de
laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan
hun kinderen is groot.
Een gezinsaanpak is een effectieve aanpak om deze cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken, zo blijkt uit
diverse nationale en internationale onderzoeken. De gezinsaanpak beoogt dat ouders leren hun kinderen te
ondersteunen en te stimuleren in de taalontwikkeling. Ook kunnen ouders werken aan hun eigen
basisvaardigheden.
Op dit punt komen de programmalijnen “Jeugd en onderwijs” en “Participatie en zelfredzaamheid” bij
elkaar. De verantwoordelijke medewerkers van beide programmalijnen hebben gezamenlijk enkele
bijeenkomsten bijgewoond en overlegd over de verschillende mogelijkheden om de gezinsaanpak te
initiëren. Tijdens die bijeenkomsten werd specifiek de keuze gemaakt voor de doelgroep ouders van jonge
kinderen. Hoe jonger het kind, hoe groter de invloed van de ouders is. Dat maakt de keuze de aanpak te
richten op deze ouders, tot de meest kansrijke.
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Opbrengsten programmalijn
Aantal locaties BoekStart

2019
28

2018
30

2017
15

2016
15

Aantal scholen dBoS

25

26

v.a. sept 26

14

Aantal leerlingen dBoS

4.111

4.321

4.279

2.626

Aantal boeken dBoS

36.893

36.007

32.692

12.342

Aantal boeken per leerling

8,97

8,3

7,64

4,7

Aantal uitleningen dBoS

97.331

90.650

58.370

18.251

Gemiddeld geleend per leerling

23,68

20,98

13,64

6,95

Aantal groepsbezoeken aan de
bibliotheek

77

72

36

42
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Participatie & zelfredzaamheid
Een relatief grote groep volwassenen heeft (nog) onvoldoende basisvaardigheden om volwaardig mee te
kunnen doen in onze samenleving. Kwetsbare volwassenen vormen een moeilijk te bereiken doelgroep,
waarbij bovendien vaak sprake is van meervoudige problematiek. Bijvoorbeeld de combinatie van
werkloosheid, gezondheidsproblemen en schulden. Hulp zoeken is voor deze mensen moeilijk, ook door
angst en schaamte.
Binnen de programmalijn Participatie en zelfredzaamheid wil de bibliotheek bijdragen aan de verbetering
van deze situatie. Allereerst in het belang van de kwetsbare mensen zelf, maar ook de samenleving als
geheel vaart er wel bij naarmate meer mensen zelfstandig kunnen meekomen en bijdragen.
De programmalijn richt zich op alle inwoners, zowel mensen met een Nederlandse achtergrond als mensen
met een immigratieachtergrond. De aanpak wisselt, het aanbod is zeer ruim en beslaat de hele breedte van
het sociaal domein (Taal, Digitaal, Rekenen & Geld, Gezin & Gezondheid, Werk & Inkomen en E-overheid &
Belastingdienst). We geven de programmalijn vorm in samenwerking met diverse partners, zoals ROC
Friesland College, Stichting Lezen & Schrijven, Gemeente Smallingerland, MOS, Belastingdienst, Stichting
Aanzet en Pingloket.
Transitie naar maatschappelijke bibliotheek
Gemotiveerd vanuit bovenstaande opdracht heeft de bibliotheek op zich genomen, in samenwerking met
andere organisaties, burgers op een laagdrempelige manier hulp te bieden bij het leren van
basisvaardigheden. De bibliotheek weet zich daarin gesteund door de Ministeries van OCW, VWS, SZW en
BZK, die in juli de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal voor de beleidsperiode 2020-2024
aankondigden. Onderdeel van de nieuwe aanpak is o.a. om meer mensen te bereiken die Nederlands als
moedertaal hebben en om mensen eenvoudige digitale vaardigheden bij te brengen. Tevens werd in 2019
door de Koninklijke Bibliotheek stevig ingezet op een aantal landelijke ontwikkelingen rond digitale inclusie,
geïnitieerd door de rijksoverheid (Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid en
de daarop volgende Kamerbrief ‘digitale inclusie – iedereen moet kunnen meedoen’). Alle bibliotheken in
Nederland zullen hierin hun rol pakken. Dientengevolge zette ook Bibliotheek Drachten krachtig in op de
doorontwikkeling van haar ondersteunende programma’s op het gebied van digitale inclusie en
ondersteuning van burgers bij de digitale overheid.
Hoewel het financieel om marginale ondersteuning gaat, leggen beide maatregelen een stevige basis onder
de voortschrijdende transitie van de klassieke bibliotheek, als gebouw van boeken, naar de brede
maatschappelijke bibliotheek, in het hart van de samenleving, als bouwwerk van mensen.
Niet in de laatste plaats speelt ook de gemeente Smallingerland een belangrijke rol in de evolutie van de
bibliotheek. In 2019 konden we, met een gemeentelijke subsidie weer rekenen op de toegevoegde waarde
van een aanjager aanpak laaggeletterdheid en zijn de condities voor het continueren van deze functie ook
voor 2020 en 2021 veilig gesteld. Daarnaast heeft de gemeente de beleidsperiode voor de aanpak van
laaggeletterdheid 2016-2018 geëvalueerd met de ketenpartners, waaruit waardevolle input is gekomen
voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke visie op dit beleidsterrein.
Aanjager aanpak laaggeletterdheid
In het tweede jaar waarin de aanjager aanpak laaggeletterdheid in onze gemeente actief was, heeft deze
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zich voornamelijk bezig gehouden met het contact onderhouden met diverse sociale partners en waar
nodig voorlichting geven, het compleet maken van de sociale kaart, zodat makkelijk wederzijds
doorverwezen kan worden, het onder de aandacht brengen van het aanbod van de bibliotheek op het
gebied van laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden, het ophalen van de vraag onder de sociale
partners en aanbevelingen voor het aanpassen van het aanbod en tenslotte het ondersteunen van de
gemeente Smallingerland bij de totstandkoming van nieuw beleid.
De praktijk bleek weerbarstig. Het doorverwijzen naar ons aanbod in het DigiTaalhuis kwam slechts
mondjesmaat op gang. Veel organisaties beschouwen taal niet als hun kerntaak en zijn bereidwillig, maar
het lukt lang niet altijd bestaande werkprocedures te doorbreken. Ook werd duidelijk dat het (koud)
doorverwezen worden voor veel potentiële leerlingen een brug te ver is. Zij zullen eerder hulp accepteren
op een plek die hen al bekend is. Daarom is de focus in de loop van 2019 steeds meer verschoven naar het
in gesprek gaan met mogelijke vindplaatsen. Dit heeft geleid tot de komst van twee DigiTaalhuizen op
locatie. In 2019 is dit voorbereid en komend jaar zal er in ieder geval een DigiTaalhuis starten in de
Kringloopwinkel Hart in Friesland en bij de afdeling Wijkbeheer van de gemeente.
DigiTaalhuis
In Drachten bundelt de maatschappelijke opdracht op het gebied van participatie en zelfredzaamheid zich
in ons DigiTaalhuis, het is een fysieke herkenbare plek in de bibliotheek waar volwassenen cursussen
kunnen volgen, met ondersteuning van een onderwijskundig specialist van het Friesland College, de
coördinator basisvaardigheden van de bibliotheek en de hulp van ruim 40 vrijwilligers. Hier kunnen burgers
zich bekwamen in alle basisvaardigheden.
Taal, lezen en schrijven
Een substantieel deel van ons DigiTaalhuis houdt zich bezig met de programmering rondom taal. In 2019
volgden 56 cursisten diverse taaltrajecten. Het taalaanbod vindt niet alleen in de bibliotheek plaats, maar
ook op locatie, zoals bij Caparis en bij Wil Drachten. 80% van de taalcursisten is niet van Nederlandse
origine. De lesprogramma’s worden soms in groepjes aangeboden, soms individueel en regelmatig in
combinatie met andere basisvaardigheden, zoals rekenen & geld of gezin en gezondheid.
Digitale geletterdheid
Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers!
Iedereen in onze samenleving moet digitaal mee kunnen doen. Het regelen van belangrijke zaken gaat
steeds vaker digitaal, via de computer, tablet of mobiel. Voor ongeveer 4 miljoen Nederlanders is dit lastig
en voor ongeveer 2,5 miljoen mensen is dit echt een probleem. Deze groep kan niet of nauwelijks met
digitale apparatuur overweg of begrijpt de teksten van de officiële instanties niet. Of het nu gaat om het
vinden van een baan, contact met vrienden en familie of communicatie met de overheid. De bibliotheek
geeft daarom al een aantal jaren gratis cursussen op het gebied van digitale vaardigheden. In 2019 hebben
we het aanbod geïntensiveerd. Daarnaast boden we concrete hulp aan burgers, zoals hulp bij de
belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen en zijn we gestart met een formulierenspreekuur.
Omgaan met de E-overheid
De e-overheid stelt niet-digivaardige burgers voor onmogelijke problemen. Je pensioen inzien, een
verhuizing doorgeven, huurtoeslag aanvragen, een ov-chipkaart aanmaken… Allemaal zaken die alleen nog
maar via internet geregeld kunnen worden. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Voor deze doelgroep
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heeft de bibliotheek de gratis cursus Digisterker, werken met de e-overheid. Aan deze cursus hebben in
2019 35 deelnemers meegedaan, begeleid door 2 vrijwilligers.
Klik & Tik
Voor wie dit allemaal nog een brug te ver is, bieden we het gratis programma Klik & Tik. Dit is een digitaal
oefenprogramma. Het loopt van de allereerste beginselen, zoals de computer aanzetten, typen en e-mailen
tot samen het web op. Met het programma Klik& Tik zijn in 2019 22 cursisten de digitale snelweg
opgeholpen door 6 ervaren vrijwilligers.
Omgaan met tablet of iPad
Een heel eenvoudige manier om de digitale snelweg op te gaan is het tablet of de iPad. Veel ouderen
hebben dan ook geen computer of laptop, maar een simpele tablet. In de praktijk valt dit tegen en blijkt dat
voor ouderen ook dit apparaat soms nog hoog gegrepen is. Die mensen helpen we op weg in ons
tabletcafé, dat we zo ongeveer iedere maand gratis aanboden. Daarnaast hebben we met groot succes 2x
de cursus Omgaan met de iPad georganiseerd, in samenwerking met Stichting Aanzet en Sûnenz.
Belastingdienst
In het kader van het project Digitale Inclusie hebben we in de maanden maart en april 47
belastingspreekuren georganiseerd, waar burgers terecht konden voor hulp bij de (digitale)
belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Bij de spreekuren waren 5 vrijwilligers betrokken, die
allen de voorgeschreven e-learning gevolgd hebben. Voor klanten die zichzelf kunnen redden, staan in de
bibliotheek 18 veilige pc’s met internetverbinding en printfaciliteiten ter beschikking.
Informatiepunt Digitale Overheid/ Formulierenspreekuur
In dit project heeft een aantal uitvoeringsorganisaties van de overheid (CAK, Belastingdienst, UWV, DUO,
CIZ, CJIB, CBR en SVB), verenigd in de Manifestgroep (MFG), in een convenant met de Koninklijke
Bibliotheek afgesproken dat de ondersteuningsstructuur van bibliotheken voor niet-digivaardige burgers
(zoals de huidige hulp bij belastingaangifteaangifte) uitgebreid zal worden. Het doel van dit project is dat er
uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk ontstaat waar burgers dicht bij huis terecht kunnen voor
ondersteuning rond de (digitale) overheid. Vijftien kopgroep-bibliotheken startten in 2019 al met een
Informatiepunt Digitale Overheid. Bibliotheek Drachten zal zich hier in oktober 2020 bij aansluiten.
Vooruitlopend op de komst van dit informatiepunt zijn we in het najaar van start gegaan met een wekelijks
formulierenspreekuur. Dit is een gratis inloopspreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren én het
lezen van brieven of bijsluiters. De start in het najaar was aarzelend. Er zijn 9 mensen geholpen tijdens het
spreekuur. Er zijn vier vrijwilligers beschikbaar, die ook getraind zijn op het herkennen en doorverwijzen
van laaggeletterdheid.
Veilig internetbankieren
Tijdens een informatiebijeenkomst verzorgd door de Rabobank Drachten Noordoost-Friesland kregen
mensen voorlichting over hoe men veilig kan internetbankieren.
Effectenmonitor
Sinds april 2019 doet Bibliotheek Drachten mee aan de pilot met de landelijke effectenmonitor. Met dit
instrument kunnen we meten of de deelnemers aan onze cursussen wijzer zijn geworden en zich beter
kunnen redden in de samenleving. De onderzoeken spitsen zich toe op vier onderdelen: computer &
internet (digitale basisvaardigheden zoals Klik & Tik); social media (zoals Klik & Tik en Samen op 't web); eBestuursverslag Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland 2019
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overheid (Digisterker) en de Nederlandse taal. Via deze vier onderzoeksmodules leggen we de cursisten bij
aanvang en na afronding van een cursus een vragenlijst voor (online of op papier). Hiermee wordt
inzichtelijk in hoeverre de studenten positieve veranderingen ervaren in hun niveau van vaardigheden en in
hun dagelijks leven. Het is een pilot en het heeft een poosje geduurd voordat we de mogelijkheden van de
monitor konden benutten. Maar de verwachting is wel dat we op termijn zinvolle output zullen genereren,
die ons van nut zal zijn in onze verantwoording naar onze stakeholders en voor het formuleren van nieuw
beleid.
Werk & inkomen
Walk&Talk
Binnen het domein werk en inkomen organiseerden we voor het derde jaar Walk&Talk bijeenkomsten, of
populair gezegd, dé koffiepauze voor iedereen die werk zoekt. Walk&Talk is een netwerkbijeenkomst voor
werkzoekenden. Een plek waar werkzoekenden ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. In 2019 zijn 9
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Regelmatig was er een inleider of een gastspreker, maar de clou is
toch dat men van elkaar leert.

Gezin en gezondheid
Papa & mama café
Ook een vorm van ontmoeten en met elkaar leren is het papa & mama Café. Dit is een plek waar ouders
met elkaar kunnen praten over opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen. Ontmoeten staat centraal,
met elkaar in gesprek gaan over diverse thema’s. Vaak is er een gastspreker. Soms is het thema heel
praktisch, zoals beweegspelletjes, boekentips, gezond eten, soms wat diepgravender zoals omgaan met
ruzie of verlies. We organiseren dit i.s.m. Carins. De papa & mama cafés werden m.u.v. de zomerperiode
maandelijks georganiseerd.
Voel je goed!
In september zijn we succesvol gestart met de training Voel je Goed! in MFC De Wiken met 6 cursisten. Het
is een cursus van 20 lessen voor mensen die moeite hebben met taal en graag adviezen willen over gezond
eten en bewegen. We organiseren de cursus i.s.m. de Gemeente Smallingerland, een diëtiste en
Sportbedrijf Drachten. Het is een combinatie van eet- en beweegadviezen door een diëtiste en
groepslessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger van de bibliotheek.
Zorgverzekering
Tijdens een informatiebijeenkomst verzorgd door Apotheek Ongena kregen mensen voorlichting over het
ingewikkelde zorgverzekeringsbestel.

Opbrengsten programmalijn (aantal deelnemers/vrijwilligers aanbod)
2019
2019
2018
2018
deelnemers vrijwilligers deelnemers vrijwilligers

2017
deelnemers

2017
vrijwilligers
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2019
2019
deelnemers vrijwilligers

2018
deelnemers

2018
vrijwilligers

2017
deelnemers

2017
vrijwilligers

Taaltrajecten

48

25

53

25

64

24

Caparis
taaltrajecten

18

1

12

1

13

1

Digisterker

35

2

21

2

14

2

Klik & Tik

21

7

20

6

2

6

Belastingformulier/toeslagen

47

5

60

5

43

5

Cursus Omgaan
met tablet of
iPad

20

2

Formulierenspreekuur

9

4

Voel je goed!

6

2
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Persoonlijke ontwikkeling 2019
De bibliotheek is er niet alleen voor mensen die moeite hebben om zich staande te houden in de
samenleving. De bibliotheek staat immers voor een leven lang leren 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. Zo is de bibliotheek
de plek om kennis, gedachten en overtuigingen met elkaar uit te wisselen, onder het motto: Kennis die je
met plezier opdoet, vergeet je niet snel.
In 2019 hebben we, binnen deze programmalijn meer dan 300 activiteiten georganiseerd, die door het
gemêleerde publiek vrijwel allemaal hoog gewaardeerd werden.
Activiteitenprogrammering
Dat mensen op diverse manieren leren werd ook dit jaar weer zichtbaar in het enorm gevarieerde aanbod
van de programmering: lezingen, workshops, voorlichting, praktische cursussen, spreekuren, leesclubs,
voorstellingen, cafés, inspiratiesessies, community’s… Te veel om op te noemen.
Nieuwelingen
Nieuw in de programmering waren dit jaar o.a. het succesvolle handwerkcafé op de donderdagavond, dat
zich inmiddels zelfstandig draaiende houdt. Ook de spelletjesmiddag op de zondagmiddag is een
opvallende nieuwkomer. Kids kunnen hier zichzelf en anderen uitdagen tijdens een ouderwets offline
bordspel. Ook het formulierenspreekuur is een waardevolle toevoeging aan de programmering gebleken.
Nederland Leest
In november haakten we aan bij het thema van Nederland Leest: duurzaamheid. In deze periode hebben
we in diverse werkvormen het onderwerp benaderd, zowel in het FabLab als in de bibliotheek. Het bleek
nog vroeg voor een duurzaam Drachten, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn dat dit onderwerp in de
programmering aan de orde komt.
De Laatste dans
Veel inzet vroeg het culturele evenement De Laatste Dans, dat we samen met Pier 21 en het Friese
Bibliotheken Netwerk organiseerden in Theater Het Posthuis in Heerenveen. Met humoristische,
ontroerende en interessante voordrachten van Hedy d’ Ancona, Pia Dijkstra en longarts Sander de Hosson
over zelfbeschikking, vitaal oud worden en de regie in eigen hand houden. De provinciale samenwerking
vroeg een andere insteek dan we gewoon waren en bleek behoorlijk arbeidsintensief. Het leverde gelukkig
een geslaagde zondagmiddagmatinée op, in een uitverkocht theater.
FabLab
Verreweg de hoogste activiteit werd gegenereerd in het FabLab. Dit kon alleen dankzij de inzet van een
grote groep vrijwilligers (18). In de Open labs, op de demodonderdagen en tijdens de Discovery zondagen
kon jong en oud, vrijwel wekelijks kennis maken met de geavanceerde apparatuur. Voor wie meer de
diepte in wil, waren er cursussen en workshops; men leerde hoe men een apparaat hanteert, soms in een
heel praktische workshop, maar de creativiteit kwam ook zeker aan bod.
Vooral de jeugd werd niet vergeten. Het kidslab op de woensdagmiddag is een doorslaand succes, met
iedere week een ander onderwerp, soms gaan de kinderen aan de slag met een machine, een andere keer
met een thema, zoals vliegen, drones of stop motion. Voor elk kind wat wils.
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Coderdojo
Op veler verzoek werd in 2019 het programmeren voor volwassenen met Arduino, uitgebreid met een
junior poot, de zogenaamde Coderdojo. Eén keer in de maand leren kinderen tussen de 7 en 17 jaar, onder
begeleiding van vrijwilligers van het Fablab, programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen,
programma’s en games maken en nog veel meer. Aan de dojo’s kunnen kinderen gratis deelnemen. Bij de
coderdojo gaat het niet alleen om leren programmeren, het ontmoeten van leeftijdgenoten met dezelfde
interesses is wel net zo belangrijk. Onderling kennis delen en samen nieuwe dingen maken zijn belangrijke
pijlers onder de coderdojo. De formule blijkt ook in Drachten aan te slaan en levert al veel trouwe klantjes
op.
Energiecoaches
Het FabLab bleek een vruchtbare bodem voor het ontwikkelen van inspiratiesessies, onder de
verzamelnaam Er gaat een wereld voor je open. Hier snijden we innovatieve onderwerpen aan, waar het
niet uitsluitend gaat om het consumeren van kennis, maar vooral om het delen van kennis en van elkaar
leren.
Thema’s die in 2019 aan de orde zijn geweest waren Wonen zonder gas, Kunstmatige Intelligentie, Internet
of Things en Digital Detox. Onderwerpen die niet alleen impact op de wereld hebben, maar vooral op de
lokale en persoonlijke leefomgeving van de deelnemers. Het was dan ook niet verwonderlijk dat uit deze
inspiratiesessies nieuwe bijeenkomsten ontstonden, van mensen die, gefaciliteerd door de bibliotheek, een
onderwerp nog verder wilden uitdiepen of zelfs letterlijk handen en voeten geven. Dat bleek toen
deelnemers van de community rondom duurzame energie onderdeel gingen uitmaken van het
gemeentelijke proefproject om inwoners energiekosten te laten besparen. Vijftig huishoudens zullen in het
voorjaar van 2020 worden bezocht door een ‘energiecoach’, die inzicht geeft in hun energieverbruik en
voorziet van bespaartips. Hoe leuk dat de, inmiddels getrainde energiecoaches voortkomen uit de in de
bibliotheek gestarte community!
Pilot technologie
Reeds in 2017 diende zich de vraag aan naar groepsbezoeken aan het FabLab voor de bovenbouw van het
basisonderwijs. Hiervoor bleken we onvoldoende geëquipeerd, vanwege een gebrek aan mankracht,
middelen en ruimte. Op zoek naar een meer structurele aanpak gingen we in 2018 in gesprek met drie
basisscholen. De scholen staan voor de uitdaging technologie in te zetten als ondersteunend middel om te
leren en de 21e- eeuwse vaardigheden te helpen ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat een substantieel deel
van de leerkrachten zich daar onvoldoende voor toegerust voelt. In gezamenlijkheid kwamen we tot de
conclusie dat de bibliotheek iets kan betekenen, daar waar het gaat om het competent maken van
leerkrachten op dit gebied. Het FabLab heeft daarop drie technische thema’s uitgewerkt naar concreet
lesmateriaal. In 2019 werd door alle drie de deelnemende scholen gekozen voor het onderwerp hydrauliek.
Door het Fablabteam werd exclusief lesmateriaal aangeleverd dat de leerkracht in de klas in kon zetten.
Daaraan voorafgaand werden de leerkrachten in het FabLab klaargestoomd om de les te geven. De pilot
werd met succes afgerond. De waardering van de deelnemende scholen was zeer groot. Anderzijds bracht
de pilot het inzicht dat het zelf ontwikkelen van lesmateriaal een enorme inspanning van ons vraagt. We
zien ons thans voor de vraag gesteld of en hoe deze pilot op te schalen naar een structureel aanbod. We
leggen daartoe allereerst contact met de koepel van het basisonderwijs en onderzoeken de mogelijkheden
binnen de regionale uitrol van Sterk Techniek Onderwijs.
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Leen een Fries
Leen een Fries is een platform van het Fries Bibliotheken Netwerk. Het brengt mensen die weten en
mensen die willen weten, samen. Kennis en verhalen die je niet opdoet in een workshop, uit een boek of
met Google, nee, kennis en verhalen uit een mens, in een persoonlijke ontmoeting. Een Fries die je kunt
lenen en men kan zich ook zelf laten lenen. Met het project willen de bibliotheken de ontmoeting en het
uitwisselen van kennis en verhalen tussen mensen mogelijk maken. De start van Leen een Fries was
veelbelovend. In 2018 waren er ruim 500 profielen aangemaakt, werden er zo’n 150 activiteiten
aangeboden en hebben er ruim 350 uitleningen/ontmoetingen plaats gevonden. We moesten echter
constateren dat het project provinciebreed bleef haken in de implementatie. Over de gehele linie liepen de
activiteiten in 2019 terug. Voor succes van het platform zijn we aangewezen op de gezamenlijke
draagkracht van het netwerk. Binnen Bibliotheek Drachten merken we echter nog steeds veel
enthousiasme van LeenFriezen en partners en ook waren de ingevoerde groepsleningen succesvol. We
geloven dan ook nog steeds in de maatschappelijke waarde en de potentie van het concept en hebben ons
ook voor 2020 gecommitteerd aan nog een jaar deelname aan Leen een Fries.

Opbrengsten programmalijn Persoonlijke ontwikkeling (aantal activiteiten)
Opbrengsten programmalijn
2019
2018
2017
activiteiten
310
250
245

2016
150
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Organisatie
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 aan de orde komen zijn: publiciteit en marketing, de inrichting van de
bibliotheek, activiteiten van de bibliotheek etc.
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 etc.
Bij FERS (voormalig 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. In 2019 is er drie keer bestuurlijk overleg
geweest met wethouder Sijperda.
Er is regelmatig overleg met de ambtenaren op het gebied van cultuur, onderwijs, jeugd, VVE en
laaggeletterdheid. Met de gemeente hebben we een uitgebreide set aan activiteitenafspraken vastgelegd.
Als zakelijke dienstverlening hebben we de opdracht van de gemeente om de digitale adressendatabase
G!ds te onderhouden.
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PR en marketing
Meten is weten
Meten en weten wat het effect is van ons aanbod wordt steeds belangrijker. De gemeente vraagt ons om
gegevens en verantwoording, maar ook samenwerkingspartners zullen de opbrengst willen weten van ons
aanbod. Ook voor ons zelf is het van belang, bijvoorbeeld voor het uitzetten van nieuw beleid en de
strategische keuzes die we gaan maken.
Dit thema speelt in de gehele bibliotheekbranche en initiatieven buitelen over ons heen. Zodanig, dat wij
het in 2018 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek in 2019 niet herhaald hebben, zoals we ons hadden
voorgenomen. Met onze deelname aan de pilot effectenmonitor voor basisvaardigheden van de Koninklijke
Bibliotheek (zie ook blz. xvi) werd een groot deel van het onderzoek overbodig. Een tweede monitor voor
het onderzoeken van de impact van ons aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, wordt in het
verlengde hiervan binnenkort verwacht. Daarmee was ons onderzoek alleen nog relevant voor de klassieke
bibliotheek en de vraag diende zich aan of we het effect van de klassieke bibliotheek op die manier het
beste in beeld konden brengen.
Deze ontwikkeling maakte dat wij in 2019 pas op de plaats maakten. Het zelf onderzoeken van onze impact
is geen sinecure en we hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. In 2019 hebben we ons, in het licht van het
nieuwe beleidsplan, beraden op de vraag hoe we onze impact maximaal kunnen vergroten en welk(e)
onderzoek(en) we daarvoor nodig hebben. In dit licht heeft de directeur de leergang Impactmanagement
KB gevolgd.
Ledenmanagement
Ledenwerving
Tijdens de zomercampagne (2 maanden lidmaatschap voor € 5,=) sloten 133 mensen een tijdelijk
lidmaatschap af. 25% van deze groep heeft daarna een abonnement genomen op de bibliotheek.
Loyaliteit, ledenbehoud
Op het gebied van loyaliteit sprong ook in 2019 de feestavond voor onze trouwe leden er weer uit. Dit jaar
ontvingen we tot grote vreugde van onze jubilarissen Vonne van der Meer.
Tijdens Nederland Leest gaven we onze leden een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers
cadeau.
In de Spannende Boekenweken organiseerden we een succesvolle winactie waarbij de klanten een raadsel
moesten oplossen en een bezoek aan Escaperoom Drachten konden winnen.
Op Nationale Ouderendag trakteerde de bibliotheek de ouderen van Smallingerland op De Nationale
Voorleeslunch. Het lunchverhaal werd voorgelezen door Tsead Bruinja, op een wel zeer ludieke plaats,
namelijk in de showroom van een garagebedrijf.
En tenslotte kreeg ons loyaliteitsprogramma Voordeelmetjebiebpas een upgrade, in de vorm van een
gezamenlijke website voor alle Friese bibliotheken. Hierop staan nu 63 aanbiedingen van
samenwerkingspartners, waar leden van de bibliotheek korting of voordeel krijgen, op vertoon van hun
biebpas.

Bezoekers bibliotheek

2019

2018

2017

2016

208.748

204.277

209.136

217.308

Bestuursverslag Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland 2019
Pagina xxiv

Sociaal verslag
Opleidingen
In 2019 zijn er diverse scholingsdagen bijgewoond en opleidingen gevolgd door medewerkers zoals:
Training Instagram, Taalcongres, Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem, Landelijke dag
basisvaardigheden, Fotografie, Video-items, Nascholingscursus trainers Open Boek, Masterclass monitor
dBos, opleiding Mediacoach (volledig of enkele modules), BHV, G!ds, leergang Impact Management.
Twee leden van de Raad van Toezicht hebben een masterclass Strategisch Risicomanagement gevolgd.
Kengetallen
Medewerkers
Aantal medewerkers
Verhouding mannen/vrouwen
Aantal FTE’s
Verhouding fulltime/parttime
Ziekteverzuimpercentage
Aantal medewerkers vast contract/tijdelijk
contract
Leeftijdsopbouw personeelsbestand

Gemiddelde leeftijd
Gemiddeld aantal dienstjaren
Wijze van vormgeving medezeggenschap
Vrijwilligers
Klassieke bibliotheek
voorleesvrijwilliger
opruimhulpen
klankbordgroep
biebexpress
Participatie & zelfredzaamheid
Belastingdienst
Digitaalhuis
Fablab
Tabletcafé/Cursus Omgaan met tablet of
iPad
Persoonlijke ontwikkeling
gastvrouwen
Diversen
klusjesman
mediaverwerking
Totaal

1-1-2020

1-1-2019

24
8% mannen, 92%
vrouwen
18,5*
29% full time, 71%
parttime
9,4%
96% vast contract,
4% tijdelijk contract
30-39: 5
40-49: 3
50-59: 7
60-67: 9
52 jaar
22 jaar
PvT

26
8% mannen, 92%
vrouwen
19,9
28% full time, 72%
parttime
10,8
88% vast contract,
12% tijdelijk contract
30-39: 5
40-49: 3
50-59: 8
60-67: 10
52 jaar
21 jaar
PvT

6
15
4
6

3
11
9
6

5
25
18
2

5
25
13
2

1

2

1
0
80***

1
1
76**

* aantal FTE is tijdelijk lager doordat een medewerker per 31 december uit dienst is gegaan en een vacature nog niet
vervuld is
**drie vrijwilligers hebben een ‘dubbelfunctie’
***twee vrijwilligers hebben een ‘dubbelfunctie’
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Samenstelling personeelsvertegenwoordiging op 1 januari 2019:
Mevrouw Tjitske Aans (voorzitter)
Mevrouw Anke Aans (secretaris)
Mevrouw Claudia Mulder (lid)
Verloop
Op 31 december is het contract van een medewerker na twee jaar ziekte beëindigd.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is gedaald, maar nog relatief hoog. De bibliotheek heeft al langere tijd te
kampen met een relatief groot aantal medewerkers met chronische en langdurige ziektes.
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht
Dit jaar is het vorig jaar aangekondigde visietraject in gang gezet. Dat moet ertoe leiden dat we de scherpe
keuzen kunnen maken die nodig zijn om binnen de financiële kaders onze bijdrage aan de samenleving
verder te ontwikkelen en versterken. Het uitlenen van boeken blijft een basistaak, maar het accent zal nog
meer verschuiven naar het ondersteunen van de ontwikkeling van basisvaardigheden en de persoonlijke
ontwikkeling van de inwoners van onze gemeente. De kunst daarbij is de kern van ons bestaansrecht in
beeld te houden maar ook open te staan voor wat de samenleving, mede bij monde van de gekozen
vertegenwoordiging, van ons verwacht.
Inmiddels tekenen de eerste contouren zich af. Uiteindelijk moet dit eind 2020 uitmonden in een
meerjarenbeleidsplan, een organisatieplan en een huisvestingsplan.
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 2018 en begroting 2020. Naast deze formele
overlegmomenten hebben regelmatig gedachtewisselingen over actuele onderwerpen plaatsgevonden.
De Governance Code Cultuur is recent opgewaardeerd. Uitgewerkt wordt wat dit concreet vraagt van onze
Raad. Dit is ook van belang voor de invulling van de beide vacatures, die in het komende jaar openvallen.
De eigen kwaliteit blijft om aandacht vragen.
Het voor de kwaliteit 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.
In het bijzonder wil de Raad zijn waardering uitspreken voor het grote aantal vrijwilligers dat ons
bibliotheekwerk met veel enthousiasme ondersteunt. Met hun inzet en kennis vormen zij een waardevolle
aanvulling op onze eigen medewerkers en maken zij het mogelijk dingen op te pakken die anders buiten
ons bereik zouden blijven.
Tenslotte is dit jaar in samenwerking met de andere bibliotheken in Fryslân en de BSF (nu: Fers) een nieuwe
accountant geselecteerd. De huidige accountant heeft ons acht jaren ondersteund en komt daarom niet
voor een nieuwe periode in aanmerking. Bij de selectie is op voorhand afgezien van de ‘grote vier’ vanwege
kosten en werkstijl. We hebben ons vertrouwen aan een middelgroot bureau gegeven, dat kwaliteit aan
redelijke kosten verbindt.
Financiële verantwoording
De bestuurder van Stichting Openbare Bibliotheek Smallingerland heeft aan de leden van de Raad van
Toezicht voorgelegd: de jaarrekening 2019, 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 2019.
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 2020 vastgesteld en aan de
bestuurder kwijting en decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit jegens de bestuurder, het managementteam en de
medewerkers en over de in het verslagjaar behaalde resultaten.
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Samenstelling Raad van Toezicht op 1 januari 2020:
De heer mr.ir. N.K. Tilstra
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: adviseur in complexe bestuurlijke en organisatorische processen
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LBP|SIGHT, adviseur bestuur CDA-Tytsjerksteradiel, rietsnijder
Eerste benoeming: 2013
Einde derde termijn: 2022 (niet herkiesbaar)
De heer ing. H. J. Kampherbeek
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: bestuurder CNV Vakmensen
Nevenfunctie: voorzitter commissie jeugdzeilen WSV Drachten – Veenhoop, tevens bestuurslid WSV
Drachten – Veenhoop, Commissaris Coöperatie Loopbaanstation in Almelo
Eerste benoeming: 2011
Einde derde termijn: 2020 (niet herkiesbaar)
De heer J.J.W. Mulder
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: hoofd P&O IJB-groep Lemmer
Nevenfunctie: lid RvA HR-opleiding Stenden Hogeschool
Eerste benoeming: 2013
Einde derde termijn: 2022 (niet herkiesbaar)
Mw. mr. N. Brameijer
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: fiscalist, mede-eigenaar fiscaal adviesbureau Fiscaliade
Nevenfuncties: voorzitter Voedselbank Opsterland, docent Hanze Hogeschool
Eerste benoeming: 2014
Einde tweede termijn: 2020 (niet herkiesbaar)
Mw. D. Mulder
Nationaliteit: Nederlandse
Functie: teamleider SO School Lyndensteyn Beetsterzwaag
Eerste benoeming: 2016
Einde tweede termijn: 2022 (herkiesbaar)
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Over de jaarrekening
Het exploitatieresultaat (resultaat voor dotaties, onttrekkingen en toevoegingen reserves) is € 26.148.
Een gedetailleerde toelichting op de exploitatierekening en de balans is opgenomen in het onderdeel
jaarrekening. Hieronder wordt een samenvatting gegeven.
Het resultaat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Baten
De inkomsten uit specifieke dienstverlening zijn lager dan begroot door minder inkomsten uit
dienstverlening scholen.
Lasten
De bestuurskosten zijn lager dan begroot door lagere accountants- en promotiekosten.
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot vanwege een vrijval van de onderhoudsvoorziening.
De kosten voor afschrijvingen activa zijn lager dan begroot doordat er minder en later investeringen gedaan
zijn.
De administratiekosten hoger dan begroot door een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren.
De kosten voor collectie & media zijn lager dan begroot door minder plak- en bindwerk.
De specifieke kosten zijn hoger door hogere kosten voor cursussen en workshops.
Eigen vermogen
Na resultaatbestemming bedraagt het totale eigen vermogen van de Stichting € 212.217 (2018 € 186.069).
De liquiditeit is gedaald.
De solvabiliteit is gedaald.
Kengetallen
Liquiditeit
Solvabiliteit

2019
0,9
12,2%

2018
1,1
10,7%

De solvabiliteit is het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van de opbrengsten.
De liquiditeit is op basis van de Current ratio (kortlopende activa te delen door kortlopende passiva).
Lening
Bibliotheek Drachten heeft een hypothecaire lening bij de Rabobank. In 2019 heeft een reguliere aflossing
plaatsgevonden van € 50.000.
Coronacrisis
Als gevolg van het coronavirus hebben wij momenteel een beperkte dienstverlening. Voor 2020 is er nog
geen merkbaar nadelig effect op de baten of het resultaat. De baten bestaan voornamelijk uit subsidie en
contributie.
De subsidie voor 2020 is toegekend en de gemeente is geïnformeerd over de tijdelijke sluiting. De
contributie wordt per jaar geïnd en is voor 2020 grotendeels ontvangen. Hoewel wij op korte termijn geen
nadelige effecten verwachten, kunnen wij door de onzekerheid over hoe lang de gevolgen van het
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 2020
De begroting 2020 is vastgesteld op 29 oktober 2019.
Baten

Lasten

Exploitatiesubsidie gemeente

€

1.353.840

Bestuur en org.

€

37.700

Bijdrage Friese literatuur

€

2.050

Huisvesting

€

75.550

Overige subsidies

€

50.000

Afschrijving activa

€

60.240

Opbrengsten

€

226.520

Personeel

€

1.180.150

Specifieke dienstverlening

€

109.850

Administratie

€

50.700

Diverse baten

€

2.000

Transport

€

2.180

Automatisering

€

40.290

Collectie en media

€

276.850

Specifieke kosten

€

17.000

Diverse kosten

€

0.000

Totaal lasten

€

1.740.660

Totaal baten

€

1.744.260

Bedrijfsresultaat

€

3.600

€ -132.524
Rentebaten

€

0

Rentelasten
13.496
€
15.730

€

3.600

€
Resultaat
17.706
uit gew. bedrijfsuitoefening
20.130

€

0

-22.026
Begrote onttrekkingen aan reserves

€

0

Begrote
toevoegingen aan reserves
€ 134.500

€

0

€
Resultaat
verslagjaar
0

€

0

€

-55.000

0
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Opmaak en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de RvT in haar vergadering van 29 april 2020.

Drachten, 29 april 2020

Mw. drs. K.Z. Meijerman MBA

De heer mr.ir. N. Tilstra (voorzitter)
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