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WERK MAKEN VAN 
BETER LEREN LEZEN 
EN SCHRIJVEN?

Kijk op: Bibliotheekwaterland.nl/nlplein

Bel: 06 14 305 887

Of mail: 
nlplein@bibliotheekwaterland.nl

Bibliotheek Waterland heeft 5 vestigingen: 
Edam, Landsmeer, Middenbeemster, 
Purmerend en Volendam. Er zijn 6 
servicepunten: De Kraal, Het Parelhof en 
Wheermolen in Purmerend. In Volendam 
’t Kofschip, Oosthuizen De Koningsspil 
en in Westbeemster de Lourdesschool.
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Fragmenten in beeld 1 Poster over de coronamaatregelen 
2 Praatje op afstand met bezoekers van 
de Bibliotheek Purmerend
3 Mandjes te leen van Albert Heijn als 
‘toegangsitem’ voor de heropening
4 Maandagochtend Afhaalbieb Purmerend 
op orde net voor de opening 
5 Mooie avond over de Amerikaanse 
verkiezingen, 30 deelnemers (uitverkocht) 
Met Laila Frank en Auke Hulst 
6 Oudercafé in cultureel centrum De Singel 
in Edam met ouders van de naastgelegen 
peuterspeelzaal De Hummelhoek

‘Het oudercafé vond ik een leuk project. 
Ik kreeg veel nuttige informatie over 
het ouderschap in Nederland. Het is fijn 
om andere ouders te ontmoeten en de 
coördinator van de Bibliotheek is een 
topper, altijd beschikbaar voor hulp.’ 
Deelnemer oudercafé
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verrassingstas

1 Feiten&Fragmenten
het jaar waarin alles anders ging

9 maart 2020. Ik zit in gesprek met de Raad 
van Toezicht van de Bibliotheek. We zijn het 
erover eens samen in zee te gaan. 15 maart. 
Er ontstaan grote golven die de corona-
ontwikkelingen inluiden. Nieuwe directeur 
erin, deuren van de bibliotheek dicht. Alle 
hens aan dek en dat allemaal per 1 april. 
‘Heb je wel wat te doen?’ vragen ze in je 

omgeving. Je glimlacht en denkt: ‘Je zou 
eens moeten weten.’ Met veel plezier ga 
ik aan het werk en achter de schermen 
leer ik de collega’s persoonlijk kennen. 
Wat een pareltjes van mensen die het 
bibliotheekwerk mogelijk maken. En ze 
blijven stralen! Hoe meer we moeten 
sluiten, des te harder werken ze aan 

alternatieven. En als het lukt om er toch te 
zijn voor de ouderen, de jeugd, de scholen 
en de taalvragers, dan gaan de pareltjes 
schitteren als brandende kaarsjes die nooit 
uitgaan. In onze bibliotheek was het kerst, 
het hele jaar door.

norbert van Halderen, directeur-bestuurder

jaarbericht 2020 bibliotheek waterland april 2021

het leesproject scoor een 
boek! bundelt de populairste 
sport van de wereld met lezen. 
Fc Volendam en bibliotheek 
waterland werkten voor het 
tweede seizoen samen aan dit 
populaire leesproject.  2

bibliotheek waterland
voelt zich gesteund door de 
gemeenten in het werkgebied. 
de bereidheid van bestuurders 
en beleidsambtenaren om 
mee te denken wordt zeer 
gewaardeerd.  3

Kinderboekenweek ook in
2020 een groot succes:
2.815 ijsjes bij de opening
582 tasjes met speurtochten
26 activiteiten met in 
totaal 520 kinderen
76 groepsbezoeken  3

PARELTJES VAN MENSEN

reacties 
klanten

‘hartelijk dank voor alle 
jaren leesplezier. Vooral van 
de Verrassingstassen heb ik 
erg genoten!’ Ansichtkaart 

in de brievenbus Bibliotheek 
Purmerend

‘beste allemaal, wat super hoe 
jullie de bieb toegankelijk houden in 
deze lockdown. echt respect voor alle 
mogelijkheden die jullie aanbieden. 

hou vol en hopelijk kunnen we gauw 
weer zelf uitzoeken.’ Handgeschreven 

briefje inleverbus Purmerend

‘ravenzwart bloed 
is een topper, had ik zelf 

nooit uitgekozen.’ Ingevuld 
op het briefje in de 

Verrassingstas

‘superfijn dat we nog wel 
kunnen reserveren en ophalen. 

Verrassingstas wordt weer 
aangevraagd!’ Facebookpost 

over de Verrassingstas

‘wat fijn dat we toch nog tussen de 
lockdowns door met onze 19 klassen op 

bezoek konden komen. dat ging ondanks 
de voorwaarden toch hartstikke goed!’ 

Leerkracht Don Bosco college naar 
aanleiding van de groepsbezoeken 

in de Bibliotheek Volendam

‘namens mijn zoontje simon 
hartstikke bedankt voor de leuke 

boeken die zijn uitgekozen voor de 
verrassingstas. dat wordt weer veel 

voorleesplezier.’ E-mail aan 
de klantenservice



AFHAALBIEB

Gedurende de lockdowns in het voor- en 
najaar kunnen de leden van de Bibliotheek 
Waterland gebruikmaken van de Afhaalbieb. 
Klanten kunnen tijdens beperkte uren 
de eerder bestelde verrassingstassen en 
reserveringen afhalen bij de entree van 
hun bibliotheekvestiging. Er wordt grif 
gebruikgemaakt van de Afhaalbieb. Met 
alle coronasluitingen zijn er in 2020 toch nog 
493.496 materialen uitgeleend en verlengd. 
Dat is 74% ten opzichte van 2019. 

• • •

OP DE TELLER 

Ondanks dat de 5 bibliotheekvestigingen van 
de Bibliotheek Waterland maar 17 volle weken 
open zijn voor publiek, staat het totaal van de 
bezoekersteller van het jaar 2020 op 79%. In de 
beperkte tijd van de ‘volledige openstelling’ zien 
we in vergelijking met dezelfde  periode in het 
jaar ervoor zelfs een groei van 8%. 

• • •

TOCH DIGISTERKER 

De overheid wil steeds meer digitaal contact met zijn burgers 
terwijl dat lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De Bibliotheek 
organiseert speciaal voor deze groep cursussen Omgaan met de 
digitale overheid. In het voorjaar van 2020 werden de geplande 
cursussen meerdere malen uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. 
Toch hebben op de momenten dat dat wel kon, ook hartje zomer, 
56 mensen hun Digisterker-certifi caat behaald. 

• • •

DE MINISTER

De Bibliotheek kan een aanvulling zijn op 
het onderwijs voor leerlingen die thuis niet 
beschikken over middelen voor onderwijs op 
afstand. Tijdens de lockdown wordt deze groep 
dubbel geraakt door het sluiten van de scholen 
en bibliotheken. Dat zegt Minister Ingrid 
van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap bij het weer opengaan van 
de bibliotheken op 11 mei 2020. 
Dat de studenten en scholieren de 
Bibliotheek missen bleek uit de enorme 
toeloop op de coronaproof studieplekken, 
op de momenten dat het weer mocht. 

• • •

BESTUURDERS HELPEN 

Bibliotheek Waterland voelt zich gesteund door 
de gemeenten in het werkgebied. De bereidheid 
van bestuurders en beleidsambtenaren om 
mee te denken in de afstemming, maar ook 
de ‘hand op de schouder’ van de Raad van 
Toezicht als het lastiger werd, wordt zeer 
gewaardeerd. Twee Wethouders uit Purmerend 
boden publiekelijk hulp aan: Harry Rotgans 
bracht boeken van de bibliotheek langs bij 
bibliotheekleden die aan huis gebonden waren 
en Eveline Tijmstra maakte een vlog over de 
Verrassingstas en het voorlezen op afstand. 
Bekijk vlog op www.bibliotheekwaterland.nl/jaarbericht

• • •

TRENDBREUK

Zou je denken dat de cijfers van de Bibliotheek 
Waterland over 2020 vanwege de lockdown kommer 
en kwel laten zien? Niets is minder waar! Het totaal 
aantal bibliotheekleden is in 2020 met 34.515 stabiel 
gebleven. In 2019 was de afname nog 1,8% leden. Is dit 
een trendbreuk ondanks of dankzij de coronacrisis? 

• • •

GEEN GRAP  

April 2020 waarin het voor veel bibliotheek-
organisaties en hun directeuren al behoorlijk 
hectisch is, staat de Bibliotheek Waterland 
al helemaal voor een uitdaging. Op 1 april 
verwelkomt de Bibliotheek een nieuwe 
directeur, Norbert van Halderen, die 
eerder werkzaam was voor de Westfriese 
Bibliotheken. Hij volgt Frans Bergfeld op, 
die overstapte naar Probiblio. 

• • •

EINDELIJK KAMPIOEN

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste wedstrijd 
voor kinderen uit groep 7 en 8. In februari 2020 deden 9 voorlees-
kampioenen van basisscholen mee aan de regionale voorronde 
in de Bibliotheek Purmerend. Maxim Kooij van basisschool de 
Nieuwe Wereld uit Purmerend won deze ronde. De provinciale 
en landelijke fi nales werden vanwege de coronascrisis afgelast, 
daarom werden alle kampioenen (meer dan 3000) uitgeroepen 
tot winnaar. Hiermee was er voor het eerst een landelijke 
winnaar in het werkgebied van Bibliotheek Waterland!  

• • •

HET BUSJE

Een lang gekoesterde wens voor een eigen transportdienst wordt in het voorjaar van 
2020 mogelijk gemaakt door een fi nanciële sponsoring van autodealer Gomes en een 
samenwerking met de Westfriese Bibliotheken. De auto wordt ingezet voor aanvullend 
transport tussen de bibliotheekvestigingen, bibliotheekservicepunten en scholen waar 
Bibliotheek Waterland actief is.

• • •

LANDSMEER

Ondanks de crisis garanderen de vier gemeenten in het werkgebied 
van Bibliotheek Waterland de subsidies voor de uitvoering van het 
bibliotheekwerk. De gemeente Landsmeer werd geconfronteerd 
met een uitdaging. Ondanks de opgelegde bezuiniging voor haar 
portefeuille Welzijn maakte wethouder Mandy Elffrich zich sterk 
voor het niet korten op de subsidie voor het bibliotheekwerk 
in Landsmeer. De gemeenteraad besloot de voorgenomen 
bezuinigingen niet uit te voeren.

• • •

FC VOLENDAM

Het leesproject Scoor een Boek! bundelt 
de populairste sport van de wereld 
met lezen. FC Volendam en Bibliotheek 
Waterland werkten in 2020 voor het 
2e seizoen samen aan dit populaire 
leesproject. Kinderen uit groep 5 en 6 
van basisscholen uit Edam-Volendam, 
Beemster, Landsmeer en Purmerend 
startten in maart met 9 weken lang zo 
veel mogelijk boeken ‘scoren’. Ondanks 
dat de aftrap van het project strandde in 
de eerste lockdown hebben 46 groepen 
basisschoolleerlingen vol enthousiasme 
aan het project meegedaan. 
Foto: voetballer Nick Doodeman

• • •

LEZEN OP HET HORIZON! 

Jongeren lezen steeds minder, terwijl het juist zo belangrijk 
is voor hun taalontwikkeling en het kunnen leren. Het MBO 
Horizon college Purmerend heeft de ambitie uitgesproken 
om leesbevordering een structurele plek te geven in het 
curriculum. In 2020 is zij samen met de Bibliotheek Waterland 
het meerjarige project Lezen op het Horizon! gestart. Het 
project is opgezet met een Kunst van Lezen-subsidie en 
gaat helpen het leesplezier bij leerlingen te stimuleren door 
boekpromotie, lezen in de klas en het inrichten van een 
aantrekkelijke collectie boeken op de school. Lezen op het 
Horizon! is van start gegaan met de 379 studenten van de 
opleidingen ICT, Horeca en Sport & beweging.

• • •

KINDERBOEKENWEEK - EN TOEN?

Ontdek werelden van vroeger in de boeken van nu was het motto 
van de 65e Kinderboekenweek. Een inspirerend kinderboeken-
thema waarmee de afdelingen educatie en programmering 
aan de slag gingen. Met een mooi staaltje innovatie en 
improvisatie is er ondanks de beperkende maatregelen een 
succesvolle Kinderboekenweek tot stand gebracht. Er zijn korte 
fi lms opgenomen om te laten zien in de klas en speurtochten 
gemaakt waarmee kinderen in hun woonplaats op pad konden. 
Ook is het gelukt om coronaproof activiteiten te organiseren in 
de bibliotheekvestigingen zoals een Minecraft-build event, een 
Virtual Reality show en een minicollege rond het boek Oerstoer. 

• • •
2.815 ijsjes bij de opening
582 tasjes met speurtochten
26 activiteiten met totaal 520 kinderen
76 groepsbezoeken

DE ORGANISATIE IN BEWEGING

Met het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder 
norbert van Halderen is er een start gemaakt met het 
optimaliseren van de organisatie. Om doelstellingen 
te waarborgen en tijd te gunnen aan de organisatie 
om zich verder te professionaliseren is ingezet op 
een nieuwe beleidsperiode van 5 jaar. Binnen die 
periode zal de interne organisatie en de positie van het 
cultureel ondernemerschap verstevigen. ‘We breiden 
ons aanbod uit en beginnen o.a. halverwege 2021 met 
het OntdekLaB. Dit is een omgeving waar jong en oud 
werken aan digitale vaardigheden en leren omgaan 
met technologie.’ 

• • •

WERKGEBIED 

De Bibliotheek Waterland werkt in opdracht van de gemeenten 
Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer en Purmerend. In het 
werkgebied is het inwonersaantal over de afgelopen vijf jaar 
met 3% gestegen naar 138.951 inwoners. Met een ledenaantal 
van 24,8% van het aantal inwoners zit de Bibliotheek Waterland 
ruim boven het landelijke percentage van 22%.

• • •

ONLINE BIBLIOTHEEK

De coronapandemie heeft in 2020 gezorgd voor fors meer gebruik van de 
online Bibliotheek. In totaal werden er vorig jaar landelijk 5,6 miljoen e-books 
uitgeleend, tegen bijna 3,9 miljoen in 2019. Het aantal uitleningen van e-books 
steeg daarmee met 44%, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15% 
lag. Het aantal online uitgeleende boeken door leden van Bibliotheek Waterland 
bedroeg 35.670 tegen 25.971 in 2019. Dat is een groei van 37%. 

• • •

BEEMSTER DBOS

Met basisschool Blauwe Morgenster in Middenbeemster 
haalde Bibliotheek Waterland haar 11e Bibliotheek 
op school (dBos) binnen. Bibliotheek op School is een 
landelijk concept voor het primair onderwijs, waarin 
bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan 
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. 
Een belangrijke spil in de dBos Blauwe Morgenster is de 
leesconsulent. De Bibliotheek in deze basisschool met 
400 leerlingen ondersteunt leerkrachten en vrijwilligers 
bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid.  

• • •

DUBBEL GERAAKT
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PERSOONLIJKE AANDACHT 

Op meerdere momenten in het jaar heeft de Bibliotheek 
speciale aandacht gegeven aan doelgroepen die het extra 
moeilijk hadden. Bibliotheekleden van 70 jaar en ouder 
zijn gebeld en waar nodig is de Bibliotheek aan Huisservice 
ingeschakeld. Ook op het nL plein was persoonlijke aandacht 
tijdens de sluiting van de Bibliotheek noodzakelijk. De 
taalvragers op het NL plein zijn vaak moeilijk te bereiken omdat 
zij de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig zijn. Met 
elke deelnemer aan de oefengroepjes op het NL plein is contact 
gehouden via telefoon en whatsapp en er zijn succesvolle 
experimenten gedaan met Online Taalcoaching. 

• • •


