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De Boekenberg bestaat 5 jaar en dat bleef niet

theek de Boekenberg was er een jubileumbor-
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breidt uit naar de kernen
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rel. Het nieuwe jeugdbestuur was aanwezig
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van onze glazen piramide werd dit groots
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officieel kwaliteitscertificaat ontvangen vol-
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Dit leidde tot een verschuiving van verschil-

gens de Certificeringsnorm Openbare Biblio-
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De Boekenberg, in gesprek met wethouder

lende gemeentelijke voorzieningen. In juni

theken 2017-2021. We scoorden voldoende op

teiten voor jong en oud. Van kinderkookcafés

Martijn Hamerslag over de geslaagde mul-

2017 verhuisden ook de bibliotheken Zuidland

alle onderwerpen. Hierdoor mogen we ons

en verrassingsfilms tot aan een voorleesmid-

tifunctionele rol van de glazen piramide.

en Heenvliet. Geen fysieke verhuizing: het

officieel openbare bibliotheek blijven noemen

dag met de Gruffalo en een lezing van Jan en

Een bijzondere middag die werd omlijst met

enige verschil is dat deze bibliotheken vanaf

en lid blijven van de landelijke Vereniging van

Sanne Terlouw. De week werd afgesloten met

hapjes en drankjes die geïnspireerd waren op

heden onder een andere organisatie vallen

Openbare Bibliotheken.

een heuse circusdag waarop kinderen voor

bekende boeken.

dan voorheen, namelijk onder Bibliotheek de

Bieb bieb hoera!

Bibliotheek opnieuw
gecertificeerd

Boekenberg. Voor leden veranderde er weinig.

eventjes acrobaat konden zijn. Zo vierden wij
ons 5 jarig jubileum samen met onze trouwe

"De afgelopen jaren is er ontzettend veel ge-

klanten, maar ook met onze nieuwe bezoekers.

organiseerd in Bibliotheek de Boekenberg. Dat
deden we niet alleen, maar altijd samen met

Architectenbureau MVRDV maakte ter gele-

partners in stad en daarbuiten. We willen hen

genheid van het 5-jarig jubileum een expo-

bedanken hiervoor. We blijven in de toekomst

sitie over de Boekenberg. Op de eerste etage

dezelfde koers varen met nog meer mooie

konden bezoekers een kijkje nemen in het

samenwerkingen en nieuwe en innovatieve

creatieve ontwerpproces van de Boekenberg

vormen van dienstverlening."

door middel van schetsen, tekeningen en
afbeeldingen.

Victor Thissen, directeur-bestuurder

Voor de samenwerkingspartners van Biblio-

Bibliotheek de Boekenberg
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2017 in cijfers

8.421 kinderen t/m 17 jaar lid
van de bibliotheek en 4.691 volwassenen.

In 2017 waren er

In 2017 leenden onze jeugdleden in totaal
boeken, e-books en andere media.
materialen.
Volwassen leden leenden

97.628

106.339

Scholen en instellingen leenden dit jaar
boeken en andere media.

28.256

Er werden ruim

Aantal bezoekers
2016: 184862
2017: 187376

400 activiteiten georganiseerd.

150

We organiseerden meer dan
cursussen, trainingen
en spreekuren in het sociaal maatschappelijk domein,
w.o. het Taalhuis, waarmee we meer dan
mensen bereikten.

3.600

25

Er werden meer dan
rondleidingen gegeven aan
internationale groepen.
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Vrijwilligerswerk in de
bibliotheek en daarbuiten
Bibliotheek de Boekenberg kan niet zonder haar vrijwilligers. Mensen met een passie voor boeken en
lezen of voor media en informatie. Enthousiaste mensen die niets liever doen dan anderen op weg
helpen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de hele stad. Vorig jaar gaven we aan hierin te willen
investeren en dat hebben we gedaan. Van Gemeente Nissewaard hebben we de opdracht gekregen om
samen met hen en Stichting Welzijn Ouderen een plan te ontwikkelen voor een stevige positie van vrijwilligers in Nissewaard. Een fysieke en digitale plek waar professionalisering, persoonlijke ontwikkeling,
ontmoeting, kennisdeling centraal staan. In 2018 gaat deze pilot van start.

Informatiemarkt
vrijwilligerswerk

In maart werd samen met Gemeente Nissewaard een informatiemarkt over vrijwilligerswerk georganiseerd in de Boekenberg. Een
dag waarop meer dan 20 lokale organisaties
zich konden presenteren en vertellen over
het vrijwilligerswerk binnen hun organisatie.
Ongeveer 400 geinteresseerden bezochten de
markt.

Samen werken aan taal

Hans van Hest is taalvrijwilliger (foto links).

mensen een beetje te helpen. Hij begeleidde

Daarnaast bezoekt hij regelmatig de biblio-

onder meer een hoogopgeleide vrouw uit

theek. Gewoon om boeken te lenen. En om

Kosovo. Samen hebben ze driekwart jaar flink

samen te komen met leden van een filosofie-

geoefend, als ondersteuning van de Neder-

leesclub zo vertelt hij. Hans doorliep de basis-

landse lessen die ze volgde. Ze wilde graag het

training voor taalvrijwilligers en begeleidde

staatsexamen NT2 halen. En dat lukte! Een

een aantal cursisten bij het beter leren lezen,

andere vrouw die hij begeleidde is veel zelf-

schrijven en spreken van de Nederlandse

verzekerder geworden vertelde ze onlangs. Ze

taal. Niet veel later stroomde hij door naar de

had voorheen heel weinig contact met Neder-

vrijwilligersfunctie van coördinator taalklas-

landers en durfde het huis niet uit. Door het

sen. Hij legt sindsdien de verbinding tussen

oefenen van de taal durft ze meer dingen te

taalbegeleiders en cursisten.

ondernemen en is ze meer onder de mensen.

Er komen steeds meer mensen, vluchteling

Met hulp van enthousiaste en deskundige

of niet, naar Nederland. Die willen de taal

taalvrijwilligers helpen we deze groep graag

leren en inburgeren. Wat is er mooier om deze

verder op weg.

Jaarverslag Bibliotheek de Boekenberg 2017

7

Digitale vaardigheden
op peil
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Giel en Olav maken deel uit van het digiteam

terugdoen voor de maatschappij. Ik heb zoveel

van de bibliotheek. Sinds een jaar kun je er te-

basiskennis op zak en daarmee kan ik een

recht voor het volgen van computercursussen.

ander goed helpen" zo vertelt hij.

Inmiddels hebben zij samen met de vrijwilli-

Olav werkt al jaren bij de bibliotheek. Het

gers meer dan 55 mensen wegwijs gemaakt in

begon als een bijbaan waarin hij boeken

de digitale wereld.

opruimde en dat groeide uit tot meer. Olav is

Giel werkte jarenlang bij een technisch bedrijf.

de coördinator van het digi-aanbod. Mijn ge-

Daar werd alles met computers gedaan.

neratie groeide op met deze technologie, dus

Zodoende heeft hij kennis hiervan opge-

computeren is voor mij heel normaal. Ik heb

bouwd. Ook moest hij regelmatig presenteren,

zelfs een opleiding in deze richting gevolgd.

waardoor hij makkelijk voor een grote groep

Jong en oud, professional en vrijwilliger, slaan

praat. Na zijn pensioen is hij vrijwilligerswerk

de handen ineen om de digivaardigheid van

gaan doen bij de bibliotheek. "Ik wil graag wat

inwoners te verbeteren.
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Maar liefst 150
vrijwilligers hebben zich
in 2017 actief ingezet voor
de Boekenberg!

Educatie van 0 tot 12 jaar

Kinderbestuur

Sinds september heeft Bibliotheek de Boekenberg een kinderbestuur. Het bestuur bestaat
uit zes kinderen tussen de 9 en 12 jaar. De

Open Boek

Acht leerkrachten zijn in 2017 door de biblio-

knappe koppen gaan zich dit schooljaar 2017-

theek opgeleid en gecertificeerd tot leesco-

2018 bezighouden met alles wat zich afspeelt

ördinator middels de opleiding Open Boek.

in de Boekenberg. Ze denken bijvoorbeeld mee

Wegens succes is de cursus nogmaals aange-

over de jeugdcollectie en de activiteiten.

boden en deden er 14 deelnemers mee.

Inspiratiebijeenkomsten

De Bibliotheek op school
(dBos)

We organiseerden dit jaar drie inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten uit het

basisonderwijs. Rondom landelijke campagnes zoals de Nationale Voorleesdagen en de
Kinderboekenweek maar ook een Boekenberg
Academy met gastspreker Meester Mark. Hiermee hebben we meer dan 100 leerkrachten

Talententrein

Voortgezet Onderwijs

de Talententrein georganiseerd. Kinderen van

kinderen van 0 tot 12 jaar. We worden ech-

8 t/m 12 jaar konden op verschillende woens-

ter steeds vaker benaderd door middelbare

dagmiddagen door middel van workshops,

scholen. Bovendien is de bibliotheek er voor

spel, muziek, tekenen, schilderen, beeldhou-

iedereen wat maakt dat we zijn gestart met

wen, schrijven en goochelen hun talenten ont-

een onderzoek naar wat wij het Voortgezet

dekken en ontplooien. Een geslaagd project

Onderwijs kunnen bieden.

Van 8 t/m 14 april werd de eerste editie van

De laatste jaren lag de focus van het team op

waar we volgend jaar een vervolg aan geven.

We waren op 25 vestgingen van 19 scholen actief met onze dienstverlening. Zeven vestgingen van zes scholen maakten gebruik van de
Bibliotheek op School. In 2018 breiden we deze
vorm van dienstverlening verder uit.

geïnspireerd en geïnformeerd.
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Veranderende functie vraagt
andere kennis en kunde
Door de veranderende functie van de biblio-

mediacoach, twee collega's die zich focussen

theek is educatie en onze rol binnen het

op de doorontwikkeling en coördinatie van

sociaal domein steeds belangrijker geworden.

het DigiTaalhuis en de dienstverlening binnen

Team Educatie & Sociaal Domein is daarom

het Sociaal Domein en een adviseur die ons

in 2017 uitgebreid met vier nieuwe collega's.

meeneemt in de laatste ontwikkelingen in het

Door deze versterking hebben we nu een

maatschappelijke veld.

nieuwe BoekStart specialist/ leesconsulent/

DigiTaal & Reinis

In samenwerking met Stichting Lezen &
Schrijven en de Gemeente Nissewaard is het
DigiTaalhuis in 2017 gestart met een speciaal
traject voor medewerkers van Reinis, reiniging
en afvalinzameling. Samen werd een aanbod
op maat gecreëerd voor individuen die hebben aangegeven zich te willen ontwikkelen op
het gebied van taal- en digitale vaardigheden.
Een mooi voorbeeld van de bibliotheek op het
gebied van Taal en Bedrijven!

Basisvaardigheden verbeteren
bij het DigiTaalhuis

Scan Laaggeletterdheid

Dit jaar hebben we een Scan Laaggeletterdheid uit laten voeren door ProBiblio. De uit-

Deskundigheidsbevordering taalvrijwilligers

Door een stimuleringsregeling vanuit ProBiblio in het teken van deskundigheidsbevordering werd er
een speciaal programma ontwikkeld voor taalvrijwilligers. Er werden diverse inspirerende activiteiten
georganiseerd waarin zij konden kennismaken met elkaar en op de hoogte gebracht werden van (nieuwe) materialen, werkvormen en ontwikkelingen. Ook het lenen van (les)boeken en ander materiaal
werd makkelijker, zodat meer inwoners uit Nissewaard geholpen konden worden. Het aantal getrainde
DigiTaalhuis vrijwilligers nam dit jaar wederom toe.
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komsten van dit onderzoek geven een inschatting van het risico op laaggeletterdheid per
wijk. Op basis van deze gegevens kunnen we
onze dienstverlening op wijkniveau aanpassen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de dienstverlening van het DigiTaalhuis in wijken met
een verhoogd risico aanbieden dichtbij de
doelgroep.

Klik & Tik en DigiSterker
Herkenningstrainingen
Laaggeletterdheid

Aan verschillende organisaties zijn zogeheten
Herkenningstrainingen Laaggeletterdheid
aangeboden. Voorbeelden zijn de medewerkers van JOT (het jeugdondersteuningsteam
van het CJG Nissewaard) en voor werkadviseurs van Gemeente Nissewaard. Via de
training werden aanwezigen bekend gemaakt
met de problematiek die laaggeletterdheid
met zich meeneemt, hoe laaggeletterden te
herkennen zijn en hoe je hen vervolgens kunt
helpen. Bovendien kan er op maat een stap-

Ook zijn we gestart met trainingen op het
gebied van digitale vaardigheden. Klik & Tik
en DigiSterker (programma in het teken van
de e-overheid) zijn twee programma's die worden ingezet om zoveel mogelijk inwoners van
Nissewaard digivaardig te maken. Het aanbod
kwam mede tot stand door een samenwerking met Gemeente Nissewaard. Via het WEBtraject (Wet Educatie Beroepsonderwijs) Taal
& Internet werden de lessen deels gefinancierd. De begeleiding is onder andere mogelijk
door speciale digi-vrijwilligers. De digitale programmering is erg populair en wordt volgend
jaar verder uitgebreid.

penplan worden ontwikkeld zodat binnen een
organisatie - of in dit geval een afdeling van
de gemeente - op een uniforme manier wordt
doorverwezen.

Groot Nissewaards Dictee

In januari organiseerde de Lionsclub Bernisse
het Groot Nissewaards Dictee in de Boekenberg. Een spannend dictee voor jong en oud
waarbij deelnemers zich konden laten sponseren per goed geschreven woord. In totaal
werd er € 2.500,- opgehaald. Dit kwam ten
goede aan het DigiTaalhuis in de Boekenberg,
zodat er nog meer inwoners geholpen kunnen
worden met het leren lezen en schrijven van
de Nederlandse taal.
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Collectie boeken en media groeit
De Bibliotheek op school

De Boekenberg is vanaf dit jaar, door de uitbreiding van ons aantal dBoS locaties, gaan
kijken naar een zo praktisch mogelijke oplossing om voor alle schoolbibliotheken te kun-

Collectie DigiTaalhuis

De collectie in het DigiTaalhuis heeft dit jaar

nen collectioneren.

een flinke groei doorgemaakt. Er zijn veel

Vandaar dat de Boekenberg vanaf 2017 startte

nieuwe titels aangekocht en de collectie

met het gebruik van twee nieuwe diensten:

zal verder blijven groeien. Vrijwilligers zijn

'Boektoer' van ProBiblio (huur van boekenkis-

gevraagd om aan te geven welke materialen

ten) en 'Boeken op School' (directe aankoop uit

missen en wenselijk zijn waardoor er een

speciaal voor dBoS samengestelde voorraad).

vraaggerichte collectie ontstaat.

Bijblijven in een
veranderende wereld

De 21st Century Skills zoals creativiteit, verbeeldingskracht, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen, samenwerken en
kennisdelen zijn steeds belangrijker in de
samenleving. Dit komt omdat veel zaken in
de wereld digitaal worden en internet een
grotere rol speelt in het dagelijkse leven. De
bibliotheek organiseerde diverse activiteiten
rondom dit thema. Zo was er een techniekfestival waarop jong en oud kon kennismaken

Een bruisende bibliotheek waar
altijd wat te doen is

met nieuwe vormen van techniek, werd er
door de Boekenberg gevlogen met drones,
konden kinderen deelnemen aan een 3-daags
robotkamp en waren de CoderDojo's waarin
programmeren centraal staat wederom in
trek.

De bibliotheek is bij uitstek de plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je kunt ontdekken,
ontmoeten en ontspannen. Er werden in 2017 meer dan 400 activiteiten georganiseerd die hieraan
bijdroegen. Hiermee bereikten we meer 13.000 mensen uit de omgeving.
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Sociale cafés voor
ontmoeting

Nieuw dit jaar waren de sociale cafés, waarin
ontmoeting centraal stond. Zo werd er samen
met Verloskundigenpraktijk De Linde en SKS
Alles Kids een maandelijks Mamacafé georganiseerd met een wisselend thema. Maar ook
het Legocafé voor kinderen en het spelletjescafé werden aan het aanbod toegevoegd. Dit
aanbod breiden we komend jaar verder uit
met nieuwe thema's.

Spreekuren over de
meest uiteenlopende
onderwerpen

De Boekenberg valt in de
prijzen

kunt voor informatie is duidelijk. Maar wist

DOK Delft de SPOENK-award. "Deze biblio-

Dat je in Bibliotheek de Boekenberg terecht
je dat inwoners er ook terecht kunnen voor
advies over uiteenlopende onderwerpen?
Belastinghulp, rechtshulp, taalhulp, computerhulp, het is er allemaal. Dit jaar is het aantal
spreekuren uitgebreid met onder meer een
gratis Budgetinloop. Dit is een spreekuur voor
inwoners met financiële en administratieve
vragen. Het spreekuur komt tot stand door
een samenwerking tussen diverse lokale organisaties.

De bibliotheek als locatie
voor een congres, beurs of
evenement
Steeds vaker worden we gevraagd als locatie
voor een congres, beurs of evenement. We
beschikken over diverse verhuurbare zalen
waarin grote gezelschappen kunnen worden
ontvangen. Dit jaar waren we locatie voor
onder meer de 55+ Geld Beurs en het Ouder en
Kind Event.

Ook nieuw is het spreekuur over nalatenschap. Hier kunnen inwoners terecht met
juridische en fiscale vragen over schenken, erfrecht en de afwikkeling van nalatenschappen.
En de gemeentelijke ombudsman vond in de
Boekenberg een vaste locatie voor zijn gratis
spreekuur. De ombudsman helpt inwoners die
niet tevreden zijn met de manier waarop de
gemeente hun klacht heeft behandeld.

Als kers op de taart wonnen we dit jaar samen
met Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek
theken blinken uit in biebdynamiek: ze lopen
voorop in het experimenteren en het produceren van nieuwe vormen van toegankelijk en
verrassend bibliotheekwerk voor grote publieksgroepen." Zo sprak de jury. De winnende
bibliotheken dienen volgend jaar tijdens het
bibliotheekcongres in Jordanië als inspirerend
voorbeeld uit Nederland.

Lokaal en landelijk aanbod
De bibliotheek leverde een bijdrage aan diverse lokale evenementen om zo haar zichtbaarheid te vergroten. Zo waren we aanwezig op
de vakantiemarkt tijdens het Vliegerfestival
en stond de bibliotheek tijdens het Spijkenisse
Festival in het teken van wetenschap en techniek met allerlei laagdrempelige activiteiten.
Tijdens Open Monumentendag, de Kinder Vakantie Spelen en het culturele festival Talent
op Straat was er een uitgebreid programma.
Middels inspirerende activiteiten sloten we
aan bij landelijke campagnes van de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek (CPNB). Tijdens de Nationale Voorleesdagen werd er voorgelezen met prentenboekfiguur Kikker. Nederland Leest werd geopend
met een lezing van Ronald Giphart. En tijdens
de Kinderboekenweek konden kinderen griezelen in de bibliotheek. Deze leesbevorderingscampagnes blijven ook in de toekomst een
belangrijk onderdeel in ons programma.
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Boekenliefhebbers praten
over de Boekenberg
Ook partijen als Adorable Books, Word Porn

en Earthables schreven op Facebook over de

Boekenberg blijft bijzonder

Boekenberg. Volgens hen moet je als boe-

Bibliotheek de Boekenberg is de droom van

kenliefhebber dit gebouw minstens één keer

iedere boeken- en architectuurliefhebber. Niet

bezocht hebben in je leven. Dit leidde tot veel

gek dat het gebouw vijf jaar na de opening

leuke en enthousiaste reacties uit binnen- en

nog steeds regelmatig in de belangstelling

buitenland.

staat.

Rondleidingen

Dit jaar ontvingen we honderden gasten uit
binnen- en buitenland. Architecten, bibliotheekmedewerkers, beleidsmedewerkers,
scholieren, studenten en fotografen kwamen
bij ons op bezoek om meer te weten te komen
over het gebouw en de bibliotheek.

Internationale aandacht

De Boekenberg krijgt niet alleen binnen de
grenzen van ons land aandacht. O.a. Televisienetwerk Al Jazeera maakte een bijzondere rapportage over de Boekenberg. Hierin werd aan
de kijkers uitgelegd hoe het klimaatsysteem
werkt en hoe dit een rol speelt in duurzaam
bouwen. Ook stond de Boekenberg op de cover
van een Taiwanees architectuurmagazine.

Cultureel
ondernemerschap

De verhuurbare ruimtes van de Boekenberg
waren in 2017 erg in trek. Het aantal
verhuringen nam sterk toe. Mede vanwege
de bijbehorende cateringopdrachten en het
groeiende bezoekersaantal in Cafe Zinnig zijn
de resultaten aanzienlijk gestegen t.o.v. 2016.
20
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Architecture is a good idea
Architect Radoslaw Gajda van het populaire
YouTubekanaal 'Architecture is a good idea'
bezocht Spijkenisse voor een videblog over
de Boekenberg. Hierin vertelt hij zijn volgers
meer over de architectuur en het duurzame
karakter van het gebouw.

Colofon
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Bibliotheek de Boekenberg
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