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1. Voorwoord
Jaarlijks maken de Provincie Zeeland en ZB, de grootste bibliotheek van Zeeland, prestatieafspraken.
Binnen dit zeer grote aantal afspraken is er sprake van een enorme diversiteit. Dit behoeft geen verwondering, want ZB is van plan Zeeland op allerlei gebieden te bedienen: met kennis en informatie,
met kunst en cultuur, met taal(bevordering) en bestrijding van ontlezing, met ontmoeting en debat, met
bevordering van basisvaardigheden en zelfredzaamheid, met vergroting van leefbaarheid en welzijn, en
met spraakmakende, provinciaal-brede evenementen. De prestaties van ZB hebben grote maatschappelijke meerwaarde en worden daar waar mogelijk gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties. Dit is onderdeel van de transitie van ZB, die in 2021 wordt ingezet. ZB ontwikkelt
zich in snel tempo tot de Nieuwe Bibliotheek, een breed en laagdrempelig instituut dat veel investeert
in de Zeeuwse samenleving, waarbij de kernwaarden ambitie, inspiratie, betrokkenheid, duurzaamheid,
kwaliteit en onafhankelijkheid centraal staan. Begin oktober 2020 bekrachtigden vertegenwoordigers
van de drie overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten) en de Nederlandse openbare bibliotheken
het Bibliotheekconvenant 2020-2023. De drie grote maatschappelijke opgaven waar ze zich de komende
jaren op gaan focussen zijn: het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie
en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Domein overstijgende samenwerking met andere instellingen in Zeeland en daarbuiten en het bieden van vrije toegang bieden tot informatie zijn daarbij sleutelbegrippen. ZB blijft graag in gesprek met de Provincie Zeeland over de maatschappelijke opdracht en
de daarbij horende prestatieafspraken.
Coronamaatregelen en impact op prestatieafspraken 2021
Sinds de uitbraak van het COVID-19 virus in maart 2020 is de dienstverlening van ZB aangepast. Rekening
houdend met de veiligheidsnormen van het RIVM en branchevereniging VOB wordt de dienstverlening
weer wel volledig uitgevoerd, maar in veel gevallen gebeurt er nu veel meer dan voorheen digitaal en –
afhankelijkheid van de pandemiecijfers – met meer of minder bezoekers. Gedeputeerde Staten hebben
meegedeeld in voorkomende gevallen coulant om te zullen gaan met het niet of later uitvoeren van de
prestatieafspraken en de afspraken over subsidies ten gevolge van de coronamaatregelen. Vanwege de
richtlijnen kan het noodzakelijk zijn om programma’s aan te passen, activiteiten te verschuiven, coranaproof te maken of zelfs af te zeggen. De gevolgen liggen daarmee buiten de eigen invloedsfeer. ZB stelt
echter al het mogelijke in het werk om de activiteiten en programma’s in 2021 wel door te laten gaan.
Onderzoeksfunctie
In 2020 heeft de gedeputeerde Cultuur aangegeven dat zij, in de opmaat naar de Zeeuwse data-alliantie,
de zes medewerkers van het Planbureau (5,5 fte’s) per 1 januari 2021 wil laten overbrengen naar een
ander Zeeuws kennisinstituut. Provinciale Staten hebben daartoe in het najaar van 2020 een nader
voorstel van GS voorgelegd gekregen en daarmee ingestemd. ZB is momenteel in gesprek met HZ University of Applied Sciences over dit onderwerp. Bestuurder en Raad van Toezicht van ZB stellen dat
de onderzoeksfunctie in Zeeland op zorgvuldige wijze duurzaam en onafhankelijk gewaarborgd dient te
blijven. ZB heeft de prestatieafspraken 2021 voor het Planbureau voorbereid. Deze zullen separaat worden ingediend. ZB en HZ zullen beide participeren in de in 2021 op te richten Zeeuwse Data-alliantie.
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Tot slot
Door de Provincie Zeeland is begin oktober 2020 aangekondigd dat de indexatie op de subsidie lager
is dan geraamd (van 2,2% naar 0,9%). In de begroting 2021 is daarom rekening gehouden met een
indexering van de Integrale Kosten Subsidie van +0,9%.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Dr. P.J. (Perry) Moree
directeur-bestuurder
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2. Inleiding
In het Strategisch Plan 2019-2021 ‘Een huis vol kennis en inspiratie’ heeft ZB haar missie en visie geformuleerd. ZB zorgt voor duurzame en vrije toegang tot informatie in Zeeland en helpt de inwoners vaardiger en zelfstandiger te worden. ZB geeft actief vorm aan een toekomstbestendig, vitaal en innovatief
bibliotheekstelsel in Zeeland. ZB is de grootste culturele instelling van de provincie Zeeland en is een
veelzijdig kenniscentrum dat aan iedereen vrije toegang tot informatie biedt. Bevordering van basisvaardigheden en van gelijkheid in kansen voor iedereen in de Zeeuwse samenleving hebben prioriteit. ZB
heeft een regiefunctie in cultuurparticipatie, talentontwikkeling en leesbevordering en richt zich op de
jeugd, maar op ouderen. ZB draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en stimuleert
ontmoeting, debat, kennisdeling en educatie. ZB innoveert als Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI)
het Zeeuwse Bibliothekennetwerk en werkt actief samen met andere instellingen die zich met cultureel
erfgoed, collecties en onderzoek bezighouden. Als de wetenschappelijke bibliotheek van Zeeland ontvangt
ZB de studenten en docenten van UCR en HZ.
Doelstellingen 2021
De doelstellingen van ZB voor 2021 bevatten:
1. Het op eigentijdse wijze vergaren en delen van kennis en informatie voor zo breed mogelijke en
specifieke doelgroepen: in de bibliotheekcollecties, vanuit kwalitatief onderzoek, in bijeenkomsten,
ontmoetingen en debat, in Middelburg, Vlissingen en op diverse plaatsen in Zeeland; digitaal, in beeld
en fysiek). De vorm die gekozen wordt is afhankelijk van de doelgroep. ZB wil een huis vol kennis en
inspiratie zijn, hart van informatie en cultuur; een organisatie waar iedereen op verrassende, informatieve, educatieve en onderhoudende manier kennismaakt met oude, hedendaagse en toekomstige
informatievoorziening, deelneemt aan en verrast wordt door veelzijdige vormen van cultuur, elkaar
ontmoet en met elkaar in gesprek gaat over actuele maatschappelijke thema’s die van belang zijn
voor Zeeland. ZB is volop in transitie om deze doelstellingen nog beter en laagdrempeliger uit te
voeren.
2. .Een belangrijke rol vervullen in Zeeuwse beleidsprocessen, innovatie, advisering en op het gebied van
kennis en cultuur.
3. ZB geeft, als basisbibliotheek invulling aan de vijf kernfuncties zoals verwoord in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen:
- ter beschikking stellen van kennis en informatie;
- bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie;
- bevorderen van het lezen en het laten kennismaken met literatuur;
- organiseren van ontmoeting en debat;
- laten kennismaken met kunst en cultuur.
ZB is verankerd in de Zeeuwse samenleving. Voor ZB is het participeren in netwerken, het delen van
kennis en informatie en het samenwerken en ontwikkelen met andere partijen belangrijk. ZB investeert
in goede relaties met veertien Zeeuwse overheden, met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland
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(GGD Zeeland), Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum,
Economische Impuls Zeeland, de Zeeuwse basisbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, het onderwijs
(Zeeuwse Basis- (BO) en Voortgezet (VO) onderwijsscholen, Scalda, HZ University of Applied Sciences
en University College Roosevelt (UCR), de Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ), ondernemers, onderzoeksinstellingen (SCP, CBS, NEIMED), landelijke kennisinstituten en de media (PZC en Omroep Zeeland)
en het Zeeuws Cultuur Overleg (ZCO). Daarnaast is ZB tevens officieel Europe Direct Informatiecentrum
voor Zeeland. ZB streeft in haar output naar een samenhangend aanbod waaruit synergie en co-creatie
vanuit de prestatievelden centraal staan.
POI-functie ZB
In 2019 is op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten met de basisbibliotheken
(Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen) een gezamenlijk plan van aanpak voor de POI-functie ingediend. De te leveren diensten en wederzijdse rechten en plichten, van zowel POI als basisbibliotheken,
zijn in december 2019 vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) dat ook in 2021 leidend is. Voor
2021 wordt met de directies van de basisbibliotheken opnieuw een gezamenlijk jaarplan opgesteld. De
projecten uit het jaarplan 2020 (ICT, Collectie en Herijking Onderwijsdienstverlening) gaan in 2021 van
start.
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3. Prestatievelden
Prestatieafspraken
Van prestatieafspraken naar uitvoeringsprogramma’s
In het provinciale beleid is een onderscheid gedefinieerd tussen strategische opgaven en uit-voeringsprogramma’s. Op verzoek van Provincie Zeeland is de financiële vertaling van de prestatieafspraken naar de
prestatievelden voorlopig (in ieder geval t/m 2021) gehandhaafd.
De integrale kostensubsidie 2021 is vertaald naar de prestatievelden:
A. Podium voor ontmoeting en debat
B. Schatkamer van kennis en informatie
C. Centrum voor culturele en educatieve activiteiten
D. Werkplaats voor duurzaamheid in Zeeland
E. Ondersteuning Prins Bernhard Cultuur Fonds

A. Podium voor ontmoeting en debat
A1. VPRO Tegenlicht Meet Ups Zeeland en Klokhuis Meet Ups Zeeland Contactpersoon Cor de
Jonge / Leonard v/d Berge
Realisering van interactieve livestream Meet Ups vanuit ZB in samenwerking met VPRO Tegenlicht en
NTR/Klokhuis en het onderwijsveld (in Zeeland). Bezoekers en leerlingen kunnen via een link klassikaal
op school of thuis rechtstreeks een Meet Up over een actueel Tegenlicht/Klokhuis-thema interactief bijwonen. Via een chatbox en poll kunnen ze actief meedoen en de gasten en presentator rechtstreeks
vragen stellen.
In 2021 worden door ZB zes Klokhuis Meet Ups, zes Tegenlicht Meet Ups en zes VO Tegenlicht Meet Ups
georganiseerd. De doelgroepen waarop de diverse Meet Ups zijn gericht zijn: leerlingen van de bovenbouw basisschool, de midden- en bovenbouw VO (Havo/Vwo) en jongvolwassenen.
A2. Standplaats Zeeland Contactpersoon Pascal Elegeert / Bert Zanting
De geplande editie van 2020 kon niet doorgaan in verband met de corona-maatregelen. De editie van
2021 vindt plaats in het voorjaar, de voorbereidingen zijn in 2020 gestart en een kandidaat is inmiddels
gevonden. Van Standplaats Zeeland 2019 met prof. Jan Rotmans is in 2020 een publicatie uitgebracht en
verzonden naar betrokkenen en geïnteresseerden.
A3. Kids Colleges en Wetenschapsdag Contactpersoon Nellie Oosthoek / Bert Zanting
ZB organiseert acht Kids Colleges over actuele thema’s in samenwerking met Roosevelt Junior (UCR)
en een Wetenschapsdag in samenwerking met onder andere UCR, HZ, Huis van de Techniek, Zeeuws
Genootschap en het Natuurkundig Gezelschap.
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A4. Library Sessions Contactpersoon Anne Buteijn / Bert Zanting
Alle UCR- en HZ-studenten worden jaarlijks van een bibliotheekpas voorzien: conform afspraak bij de
oprichting van de UCR en als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst met de HZ. Alle nieuwe
UCR-studenten krijgen een rondleiding door de bibliotheek en leren gebruik te maken van de (wetenschappelijke) collectie. HZ-studenten krijgen op aanvraag een rondleiding en/of instructie in voor hen
relevante delen van de collectie (afhankelijk van de opleiding). Met de HZ wordt voor 2021 een nieuwe
dienstverleningsovereenkomst opgesteld. ZB verleent diensten aan de HZ op gebied van collectievorming, collectiebeheer en dienstverlening aan studenten en docenten. De collectie van de HZ maakt
onderdeel uit van het netwerk Zeeuwse Bibliotheken.
A5. Tentoonstellingen/exposities Contactpersoon Nellie Oosthoek
Organisatie van diverse tentoonstellingen waaronder de Zeeuwse Foto Canon, de Tweede Wereldoorlog
in 50 foto’s, de expositie Dichter op beeld; poëzie bij fotografie, de expositie Zwarte Uitvinders in het
kader van Black Achievement Month, de expositie Queer van het Anti Discriminatie Bureau en de expositie Zee(uw)post).
A6. Human Library Contactpersoon Pascal Elegeert / Petra Dieleman
In samenwerking met Europe Direct organiseert ZB de Human Library, een beproefd concept van Deense
oorsprong, met als doel mensen met elkaar in contact te brengen en zo vooroordelen tegen te gaan.
Jaarlijks wordt er één editie georganiseerd. In 2021 zal deze in Middelburg worden gehouden.
A7. De Zeeuwse Boekenprijs (ZBP) Contactpersoon Nellie Oosthoek / Petra Dieleman
In 2021 organiseert ZB (in samenwerking met Stichting ZBP, de PZC en de Zeeuwse boekhandels) de
jaarlijkse Zeeuwse Boekenprijs. Het startmoment is het begin van de Week van het Zeeuwse boek. De
jury staat onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning. De directeur-bestuurder van ZB en de
hoofdredacteur van de PZC zijn juryleden.
A8. Zeeuwse Cultuur Agenda Contactpersoon Nellie Oosthoek / Peter Heijkoop
De Zeeuwse Cultuur Agenda is een digitaal platform en tijdschrift waarin Zeeuwse culturele instellingen
hun aanbod presenteren ten behoeve van Zeeuwse burgers en toeristen. Het tijdschrift wordt in 2021
wederom (april t/m september) uitgegeven. Mederedacteur ZB verspreidt het tijdschrift via de Zeeuwse
Bibliotheken.
A9. Samenwerking met Film by the Sea Contactpersoon Nellie Oosthoek / Bert Zanting
ZB is initiatiefnemer en organisator van het jaarlijks terugkerend KinderfilmBoekenbal voor kinderen van
het basisonderwijs in Vlissingen tijdens de editie van Film by the Sea. In 2021 wordt de bredere samenwerking met de organisatie van Film by the Sea voortgezet om lees-bevordering binnen het Zeeuwse VO
te stimuleren. Hier is al voorbereidend werk voor verricht.

B. Schatkamer van kennis en informatie
ZB heeft een schat aan kennis en informatie over verleden, heden en toekomst. Het is van belang dat
deze kennis en informatie wordt verzameld, beschikbaar gesteld, ontsloten en gedeeld wordt met een
breed publiek, onder andere via het ‘podium voor ontmoeting en debat’, specifieke (kennis)platforms en
met partnerorganisaties en specifieke doelgroepen. De website van de Bibliotheek heeft hier ook een
belangrijke functie in. De schatkamer wordt gevormd door de Bibliotheek en de Informatieplatforms.
B1. Bibliotheek Contactpersoon Hannie Bruijnooge / Bert Zanting
ZB is als basisbibliotheek onderdeel van het landelijke bibliotheekstelsel zoals verwoord in de ‘Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. ZB is de openbare bibliotheek voor de gemeenten Middelburg
en Vlissingen en vervult deze taken (door middel van de inzet van Bibliobussen) ook voor de gemeenten Noord-Beveland en Veere. Binnen Zeeland is ZB een van de drie basisbibliotheken en geeft naast
Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Bibliotheek Oosterschelde mede vorm aan het Zeeuws bibliotheeknetwerk.
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Als POI is ZB verantwoordelijk voor de regie- en adviesrol binnen het Zeeuwse Bibliothekennetwerk. ZB
vervult als POI een faciliterende rol op het gebied van ICT en functioneel beheer van de infrastructuur
(inclusief aansluiting op de landelijke infrastructuur), collectievorming en dienstverlening aan het onderwijs. Speerpunt in de komende jaren is innovatie.
ZB heeft als POI de wettelijke taak om innovaties ten behoeve van de openbare bibliotheken in Zeeland
te ontwikkelen, in overeenstemming met de lijnen die worden uitgezet door de Koninklijke Bibliotheek en
de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN).
De programmalijnen zijn:
-- Jeugd & Onderwijs
-- Basisvaardigheden
-- Leven lang leren
De uitwerking van het Jaarplan 2020 is nagenoeg afgerond. In 2021 gaat de implementatiefase voor
diverse projecten in. Ook wordt gewerkt aan het verder concretiseren van de gezamenlijke visie zoals
vastgelegd in ‘Bouwstenen voor de visie 2020-2025 van de Zeeuwse Bibliotheken’.
Aandachtpunten voor 2021 zijn:
-- Rol en participatie POI in landelijk netwerk.
-- .
Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid. POI neemt als adviseur deel aan het overleg van de
Werkgroep Educatie (WEB). Het overleg van de beleidsambtenaren van de gemeenten vertegenwoordigd in de arbeidsmarkt regio. De POI levert daarmee een bijdrage aan het opstellen van het
Regioplan Laaggeletterdheid 2020-2024.
-- Advisering bij project Digitale Inclusie.
-- Verdergaande samenwerking en programmering en provinciale spreiding culturele activiteiten.
-- Ondersteuning en advies bij het ontwikkelen van nieuwe bibliotheekconcepten zoals opzet concept
Makerspace/FabLab en gedistribueerde bibliotheek.
-- Voor wat betreft de traditionele bibliotheektaken: in te zetten op een maximaal efficiënt proces en de
aandacht van de bibliotheken en de POI te richten op nieuwe taken en activiteiten.
Als PLUSbibliotheek is ZB verantwoordelijk voor selectie, beheer, onderhoud en beschikbaarstelling van
een brede, pluriforme provinciale achtergrondcollectie (zowel fysiek als digitaal) op hbo- en wetenschappelijk niveau ten dienste van het netwerk Zeeuwse Bibliotheken en haar klanten. Doelgroepen zijn: studenten en medewerkers van HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Roosevelt
Institute for American Studies (RIAS) en andere kennisinstituten en particulieren in Nederland en Zeeland
in het bijzonder. Via het interbibliothecair leenverkeer is de collectie beschikbaar voor alle inwoners van
Zeeland en Nederland.
De collectie sluit naadloos aan op de geformuleerde speerpunten binnen het landelijk netwerk van
PLUSbibliotheken en de provinciale en lokale behoeften bij de doelgroepen. Onderdeel van deze provinciale collectie zijn ook de muziekcollectie, oud bezit en bijzondere collecties. Speerpunt is de collectie
Zelandica die wordt afgestemd met de Zeeuwse erfgoedinstellingen en die in toenemende mate ook digitaal beschikbaar is (Beeldbank Zeeland en Krantenbank Zeeland zijn hier voorbeelden van). De collectie
wordt samengesteld en beheerd door vakspecialisten binnen ZB. Onder het motto: ‘Van collectie naar
connectie’ is vanaf 2013 een beleid ingezet dat in toenemende mate gericht is op actualiteit, digitalisering
en vraag vanuit de doelgroepen. De bewaarfunctie op collecties opgebouwd uit het verleden en verkregen
uit bruiklenen is uiteraard gehandhaafd. ZB wil een helder en toegankelijk knooppunt zijn waar partijen
en activiteiten samenkomen en waaruit nieuwe initiatieven ontstaan. De nadruk ligt steeds meer op
de diensten, de activiteiten en op de context rond de content. De Plusfunctie is daarbij een belangrijke
bouwsteen voor symposia, lezingen, debatten, tentoonstellingen, et cetera.
ZB biedt, door de hierboven omschreven combinatie van functies, de inwoners van Zeeland de gelegenheid kennis te nemen van een zo breed mogelijk spectrum aan opinies, feiten, fictie, non-fictie en
cultuuruitingen. De maatschappelijke overtuiging waarvoor zij staat is dat informatie voor individu en
samenleving algemeen toegankelijk is en dat informatie eenvoudig geraadpleegd en gebruikt kan worden.
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B1.1. Bibliotheekactiviteiten Contactpersonen Anne Buteijn en Antoinette van Zanten / Bert Zanting
De provinciale activiteiten in de bibliotheekfunctie van ZB worden zichtbaar in een aantal concrete werkzaamheden en activiteiten:
1. Er wordt mede vorm en inhoud gegeven aan het Zeeuws Bibliothekennetwerk. De Zeeuwse
Innovatieagenda voor de lokale bibliotheken die aansluit bij de landelijke Innovatieagenda van
de Koninklijke Bibliotheek, heeft als doel expertise te bundelen en gezamenlijk proefprojecten te
organiseren die overdraagbaar zijn en landelijk gedeeld en afgestemd kunnen worden met andere
provincies. Ook wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke aanpak van dBos/educatieve dienstverlening en basisvaardigheden.
2. Er is een samenhangend en goed georganiseerd collectiebeleid (één gezamenlijke collectie voor
jeugd, jongeren, volwassen voor fictie en non-fictie; één gezamenlijke catalogus, afstemming over
tariefstelsel en dienstverlening) op basis van de behoefte van de inwoners en het onderwijs en van
beschikbare collecties in andere regio’s en provincies, inclusief de Plusfunctie. ZB heeft het beheer
en onderhoud van een achtergrondcollectie op Hbo- en wetenschappelijk niveau, ten dienste van
de ondersteuning van de basisbibliotheken, HZ en UCR met bijzondere aandacht voor de Zelandica.
De collectie wordt mede afgestemd met de Zeeuwse erfgoedinstellingen, met name Zeeuws Archief,
Zeeuws Museum en Erfgoed Zeeland; de Plusfunctie betreft ook het gezamenlijk werken aan innovatieve bibliotheekdiensten, kenniscirculatie en automatisering. Hierbij hoort het verstrekken van
informatie en collectie op hbo- en wetenschappelijk niveau.
3. ZB verzorgt het interbibliothecair leenverkeer: organisatie en vervoer, afgestemd op het landelijk
aanbod. Zorg voor netwerken en allianties: in stand houden en versterken van het netwerk van bibliotheken onderling en van de relatie met andere (maatschappelijke) organisaties, waaronder archieven,
zodat efficiëntie en kwaliteit worden vergroot. Door: a. beheer, onderhoud en ondersteuning van het
provinciaal bibliotheeksysteem; en b. aansluiting op de landelijke bibliotheekinfrastructuur.
4. ZB voert contentbeheer, informatiemanagement en ondersteuning voor duurzame opslag uit. De
functionaliteit, inrichting en koppeling van systemen wordt afgestemd op de landelijke taken bij de
KB. Deelname aan landelijk overleg en landelijke werkgroepen. In 2021 zal ZB in dit kader aandacht besteden aan de verdere implementatie van de uitvoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Meldplicht Datalekken.
5. In aanvulling op het Zeeuws Bibliothekennetwerk zet ZB Bibliobussen in (Biblioservicebus en
ColumBus) voor bibliotheekdiensten, en leesbevorderingsprojecten in de gemeenten Borsele,
Middelburg, Noord- Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere. Daarnaast worden -in nauwe samenspraak met afnemers en (lokale) dienstverlenende organisaties- diensten op het sociale vlak aangeboden die niet of nauwelijks meer in kleine kernen aanwezig zijn..
Voor 2021 zal de verdere herinrichting van het gebouw vorm krijgen. In 2020 is deze herinrichting ingezet met aanpassingen op de begane grond. Alle primaire klanthandelingen voor uitleen en klantenservice
worden nu vanaf een geïntegreerde balie uitgevoerd. Het nieuwe INFOPLAZA is de plek waar de nieuwe
maatschappelijke informatiefunctie voor de laag digi- en taalvaardige burger met het Taalhuis Walcheren
en het Informatiepunt Digitale Overheid zijn te vinden. In 2021 zullen de tijdschriften op de begane
grond worden geplaatst. De muziekcollectie zal verhuizen naar de eerste verdieping die vooral de etage
moet worden voor studie en onderzoek. Hiertoe zal een deel van de collectie verplaatst worden naar het
magazijn. Een nieuw ingerichte makersplaats zal daar een exponent van innovatie worden.
B1.2. Leesbevordering en educatie Contactpersoon Hannie Bruijnooge / Bert Zanting
ZB coördineert als POI projecten en activiteiten op het gebied van leesbevordering, educatie en basisvaardigheden en brengt expertise in ter ondersteuning van de lokale bibliotheken. ZB initieert de uitrol
van landelijke ontwikkelingen en programmalijnen. Bij het voortgezet onderwijs, met name het vmbo, zal
aandacht worden gevraagd voor ‘Lees! Een oproep tot een Leesoffensief’ het advies van de Onderwijsraad
en de Raad voor Cultuur naar aanleiding van de vraag vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, waarin aanbevelingen staan die moeten leiden tot het terugdringen van de geconstateerde
lage taalvaardigheid bij een stijgend aantal leerlingen (o.m. Pisa-onderzoek 2018).
Specifieke projecten zijn de doorontwikkeling van BoekStart, BoekStart in de Kinderopvang en de
Bibliotheek op school (PO en VO). Extra aandacht gaat in 2021 uit naar de samenhang tussen preventie
en curatie van laaggeletterdheid, de zogenaamde gezinsaanpak. Voor de herijking van de dienstverlening
voor het onderwijs wordt samen met de lokale bibliotheken een plan van aanpak ontwikkeld.
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B1.3. Onderwijsbibliotheekdienst
De Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) van ZB heeft op provinciaal niveau een belangrijke ondersteunende
rol in de educatieve dienstverlening van de bibliotheken aan het onderwijs.
De OBD biedt ondersteuning aan door middel van:
1. de levering van collecties aan bibliotheken, kindercentra en scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Zeeland gericht op leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid
2. het beheer en de promotie van de onderwijs productencatalogus voor het aanvragen van collecties
en andere diensten
3. het saneren van collecties in de schoolbibliotheken primair onderwijs
4. de levering, aansluiting, implementatie en ondersteuning van het bibliotheeksysteem V@school voor
het beheer van de collecties in schoolbibliotheken primair onderwijs.
B1.4. FabLab wordt Makersplaats Contactpersoon Anne Buteijn / Petra Dieleman
Het FabLab wordt omgedoopt tot een innovatieve Makersplaats en wordt integraal onderdeel van de
dienstverlening van ZB op de eerste verdieping. Het brengt de makersbeweging naar de Bibliotheek. Via
deze makersplaats kunnen mensen kennismaken met technieken op het gebied van digitale fabricage en
andere innovaties. Zoveel mogelijk worden de activiteiten gekoppeld aan lopende thema’s op het gebied
van cultureel erfgoed, taal en leesbevordering.
B1.5. Expertteam Basisvaardigheden Contactpersoon Hannie Bruijnooge / Bert Zanting
ZB neemt samen met o.a. Stichting Lezen & Schrijven deel aan het overleg van de Werkgroep Educatie
WEB)van de gemeenten. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het Regioplan Laaggeletterdheid
2020-2024. Ook op het gebied van basisvaardigheden worden bibliotheken ondersteund bij het ontwikkelen van dienstverlening rondom de landelijke programmalijnen. Samen met de andere Provinciale
ondersteuningsinstelling (POI’s) levert ZB een bijdrage aan de doorontwikkeling en productontwikkeling
van de programmalijn Bibliotheek & Basisvaardigheden en de vertaling van landelijke ontwikkelingen naar
lokaal beleid. Het gaat daarbij om ondersteuning bij de opzet van het informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) en verdere uitrol van het programma digitale inclusie en programmering taal- en basisvaardigheden. Het accent zal in 2021 komen te liggen op de nieuwe wet Donorregistratie, samenwerking met de
Belastingdienst, voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, de nieuwe wet inburgering, de doorontwikkeling van kwaliteit van Taalhuizen en certificering. Bibliotheken worden ondersteund op het gebied
van mediawijsheid en het opzetten van makersplaatsen (FabLab). Bibliotheken worden daarnaast ondersteund bij het doen van subsidieaanvragen, deskundigheidsbevordering, kennisdeling, lokale netwerkvorming, monitoring en ontsluiten van de dienstverlening en marketing & communicatie.
B1.6. Workshops Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert Zanting
Ook in 2021 neemt ZB de rol op zich van voorzitter van de landelijke programmalijn van SPN ‘Een leven
lang leren’. Met VOB en KB zullen verdere stappen gemaakt om een landelijk bibliotheekaanbod op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling verder te ontwikkelen, zowel met activiteiten die uitgerold kunnen
worden naar andere bibliotheken (zoals Tegenlicht en Studiekringen 50-plus) als met E-content.
B1.7. Masterclass promotie lezen en schrijven van verhalende teksten voor scholieren
Contactpersoon Ron Lubbersen / Petra Dieleman
Tegen de achtergrond van het PISA-onderzoek en de hierin geconstateerde toenemende laaggeletterdheid bij scholieren vraagt ‘leesbevordering’ in z’n algemeenheid de nodige (extra) aandacht binnen de
Prestatieafspraken 2021.
ZB organiseert een ‘pilot-masterclass promotie lezen en schrijven van verhalende teksten voor scholieren’
waarbij een (Zeeuwse) verslaggever, redacteur, columnist of (tekst)schrijver optreedt als gastdocent. In
afstemming met de lokale bibliotheken zal een voorstel hiervoor worden uitgewerkt.
B1.8. Corona en ouderen Contactpersoon Ron Lubbersen/ Johan Francke
Voor de doelgroep ‘ouderen’ zijn de effecten van de coronamaatregelen (in relatie tot eenzaamheid en
zelfredzaamheid) aanleiding om specifiek voor hen in te zetten op ‘digitale inclusie’. De deelname van ZB
als kopgroepbibliotheek en Informatiepunt Digitale Overheid biedt kansen om op dit thema in te spelen.
Ook als POI zal ZB hierin een ondersteunende rol spelen.
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B2. Informatieplatforms
ZB levert een bijdrage aan informatieplatforms, die mede door derden worden ingericht, waar kennis
wordt gedeeld en die betekenis krijgt voor o.a. ook de leden van de Bibliotheek. Concreet betekent dit dat
werkzaamheden worden verricht op het gebied van bijv. Fondsen en subsidies, Zeeuws fondsenoverleg,
Zeeuwse Ankers (waarin de Encyclopedie van Zeeland is geïntegreerd), de Etalage Energie en de ontwikkeling van semantische webtools (dementie, muziek, Zee(uw)post, Encyclopedie van Zeeland).
B2.1. Fondsen en subsidies Contactpersoon Ron Lubbersen / Alien Kok
Ook in 2021 zal weer Meet & Match in samenwerking met de KNHM worden georganiseerd. Er is besloten
meer (landelijke en Zeeuwse) fondsen bij het overleg te betrekken. Ook wordt nauw samengewerkt met
het MAEX-loket: een praktisch en handzaam platform waarmee maatschappelijk initiatieven en sociale
ondernemingen in Zeeland online laten zien wie ze zijn. ZB zet zich tevens in voor een betere zichtbaarheid ten behoeve van de culturele sector .
B2.2. Zee(uw)post Contactpersoon Anne Buteijn / Bert Zanting
ZB digitaliseert en transcribeert in samenwerking met vrijwilligers een collectie door Engeland gekaapte
17e en 18e-eeuwse Zeeuwse brieven. Deze worden beschikbaar gesteld via de collectiewebsite van ZB.
In 2020 is er een aantal brieven uitgewerkt in verhalen die als basis dienen voor de expositie Zee(uw)
post in 2021. Regelmatig worden korte filmpjes gemaakt waarin telkens een brief wordt behandeld.
B2.3. Zeeuwse Ankers Contactpersoon Anne Buteijn / Dineke Mersie – du Cloo
Zeeuwse Ankers kent een bestuurlijk overleg en een kerngroep waarin afspraken worden gemaakt
over werkresultaten en verdere ontwikkeling. Hierin zijn Provincie, Erfgoed Zeeland, ZB| Planbureau
en Bibliotheek van Zeeland, Zeeuws Museum, Zeeuws Archief, Het Zeeuwse Landschap, Stichting
Landschapsbeheer Zeeland, VVV Zeeland en het Waterschap Scheldestromen vertegenwoordigd. Met
elkaar vormen ze het samenwerkingsverband van Zeeuwse Ankers. Erfgoed Zeeland vervult de rol van
coördinator en uitvoerder van een deel van de werkzaamheden.
In november 2020 wordt in de kerngroep het ambitiedocument herijkt dat een doorkijk geeft naar het
gewenste eindbeeld in 2024. Tevens vindt de vertaling plaats naar een Werkplan 2021. Deze documenten worden in het eerste bestuurlijk overleg van 2021 vastgesteld. In beide documenten wordt aandacht besteed aan de rol- en taakverdeling van de samenwerkingspartners, de doorontwikkeling van de
website, ontwikkeling van arrangement- en routestructuren (koppeling verhaallijnen, ankerplaatsen en
ankerschildjes) en de ontwikkeling van een gevarieerd activiteitenprogramma gericht op participatie en
beleving. De geheel vernieuwde website is voorzien voor eind 1ste kwartaal 2021.
ZB is verantwoordelijk voor inrichting, hosting en functioneel beheer van de digitale infrastructuur
Zeeuwse Ankers. Deze infrastructuur bestaat uit een digitaal platform waar content van Zeeuwse erfgoedinstellingen gekoppeld wordt aangeboden ten behoeve van de verhalen en collectiewebsite. De vernieuwde website Zeeuwse Ankers gaat waarschijnlijk op het sitecore-platform van de Provincie gebouwd
worden. Kosten van deze website zijn nog niet bekend. In 2021 moet de huidige website nog wel beheerd
worden.
Erfgoed Zeeland en ZB onderschrijven het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) met als
streven digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. Begin 2020 is vanuit
NDE een Digitaal Erfgoed Coach bij Erfgoed Zeeland aangesteld om erfgoedorganisaties bij het digitaliseren en ontsluiten van collecties te ondersteunen en dit proces te intensiveren. Gebleken is dat er grote
achterstanden zijn in het digitaliseren van bronnen en collectiestukken en dat de basiskennis bij organisaties onvoldoende aanwezig is.
In 2020 is in samenwerking met Erfgoed Zeeland een traject gestart voor de realisatie van een platform
voor collectieregistratie voor de Zeeuwse musea en erfgoed instellingen. In 2021 wordt Atlantis als basisvoorziening ingezet voor het digitaal samenbrengen en ontsluiten van bronnen en collecties binnen de
erfgoedsector in Zeeland. Atlantis is een bewezen platform voor collectiebeheer en onlinepresentatie, en
voldoet aan de eisen van NDE. Het streven is in 2021 tot aanschaf over te gaan en gefaseerd organisaties
aan te laten sluiten te beginnen bij een aantal Zeeuwse musea.
Dit platform voorziet in een toekomstbestendige infrastructuur voor de hele Zeeuwse erfgoedsector die
Zeeuwse erfgoedbronnen bruikbaar maken om beschikbaar te stellen op tal van digitale kanalen (waaronder de nieuwe website Zeeuwse Ankers, maar ook een collectiewebsite Zeeuwse Bronnen of Zeeuwse
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Musea, tevens is dit platform in te zetten voor Heemkunde kringen en vrijwilligersorganisatie). Een aantal
Zeeuwse musea zijn enthousiast maar zoeken een partner die het platform kan en wil beheren.
Voor de realisatie van dit platform in 2021 is additioneel nodig:
- Kosten hosting en licentie huidige website in 2021:
€ 9.780
- Kosten bouw Atlantis Platform eenmalig in 2021:
€ 42.832
- Personele inzet van 0,5 fte ZB t.b.v. bouw en inrichting Platform:
€ 40.250
Totaal:		
€ 92.862
Voor het structureel beheer blijft ZB hiernaast in 2021 aan personele middelen 0,3 fte inzetten
(€ 24.483), gedekt vanuit IKS. Provincie financierde Zeeuwse Ankers afgelopen jaren additioneel met
een bijdrage die de structurele ‘out of pocket’-kosten dekten van € 29.780,88. Hierin zaten de kosten
voor beheer en hosting van de website Zeeuwse Ankers en het content platform HUB3. Dat laatste wordt
vervangen door het Atlantis platform dat structureel per jaar aanzienlijk minder kost.
De structurele kosten van het nieuwe platform vanaf 2022 worden:
- Structurele kosten Atlantis platform jaarlijks:		
€ 5.000
- Structurele kosten beheer en hosting nieuwe website jaarlijks:
€ 10.000 *
- Personele inzet ZB 0,3 fte:		
€ 24.483,50
*Afhankelijk van de leverancier.

De structurele kosten voor het nieuwe Atlantis platform vallen daarmee vanaf 2022 jaarlijks € 14.780
lager uit. Deze prestatieafspraak is aanvaard, mits dekking van genoemde additionele middelen in 2021
van € 92.862.

C. Centrum voor culturele en educatieve activiteiten
Cultuur
ZB levert een bijdrage aan het provinciale cultuurbeleid. In de werkzaamheden is er specifieke aandacht
voor jeugd en jongeren als doelgroep, voor de doorlopende leerlijn en voor cultuurbeleving en onderwijs.
ZB vervult een verbindende rol op het gebied van cultuuradvisering en cultuureducatie. Talentontwikkeling
staat hoog in het vaandel van Provincie Zeeland. ZB heeft een functie in de talentontwikkeling van jongeren in de verschillende kunstdisciplines. Het aanbieden van een coachingstraject en het aanbieden van
podia zijn belangrijke onderdelen. Jongeren krijgen daartoe in verschillende projecten de gelegenheid
hun talenten te laten ontkiemen, verder te verkennen, te verdiepen en te professionaliseren.
Educatie
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de eigen kracht van burgers, maar door het ontbreken van basisvaardigheden bij groepen jongeren en ouderen groeit de ongelijkheid op toegang tot allerlei
functies in de samenleving. De bredere functie van de bibliotheek hangt nauw samen met de nieuwe rol
die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als kerntaak voor de openbare bibliotheken heeft geformuleerd: alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur bieden zodat zij zich bewust, kritisch
en actief kunnen bewegen in de maat-schappij. De huidige maatschappelijke doelen voor openbare bibliotheken richten zich daarom ook op actief burgerschap en sociale netwerken, opleidingsniveau, arbeidskansen en basisvaardigheden. ZB is onderdeel van het provinciale en landelijke bibliotheeknetwerk, maar
is ook coördinator en organisator. Op het gebied van talentontwikkeling, leesbevordering, media-educatie, en bestrijding van laaggeletterdheid vult de organisatie een breed scala aan activiteiten in.
C1. Kunstbende Contactpersoon Ron Lubbersen / Natasja Koole
ZB organiseert workshopdagen (in samenwerking met de regionale centra voor cultuureducatie). Ook
wordt de voorronde van Kunstbende Zeeland georganiseerd en coaching en begeleiding van jonge talenten uitgevoerd.
C2. Advisering Kinderkunstweek (KKW) Contactpersoon Ron Lubbersen / Peter Heijkoop
ZB neemt deel aan de Kinderkunstweek in samenwerking met de Stichting Kinderkunstweek. ZB organiseert samen met een Zeeuwse kunstenaar workshops en/of een tentoonstelling. De Kinderkunstweek
is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Kinderkunstweek om kinderen van vier tot en met
twaalf jaar kennis te laten maken met (beeldende) kunst.
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C3. Kwaliteitsontwikkeling Zeeuws Eenakterfestival Contactpersoon Ron Lubbersen / Natasja Koole
Steeds meer (jonge) theatermakers vinden hun weg naar het Zeeuws Eenakterfestival. ZB selecteert
daarom een landelijke professionele jury die deze theatermakers steunt in de ontwikkeling van hun talenten. Het volgende eenakterfestival staat gepland in april 2021.
C4. Black Achievement Month Contactpersoon Ron Lubbersen / Leonard v/d Berge
In 2021 vindt de derde editie van de Black Achievement Month (BAM) plaats in Zeeland. Door het NiNsee
(Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis) is de maand oktober uitgeroepen tot de
Black Achievement Month (BAM). ZB organiseert met partners in Zeeland diverse activiteiten die erkenning geven aan het talent en de expertise uit de zwarte gemeenschap. BAM wil Zeeland laten kennismaken met de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland via exposities, debatten, theater, dans en film. Daarnaast
zal op verschillende manieren aandacht worden besteed aan zwarte rolmodellen.
C5. Stichting Cultuurkwadraat Contactpersoon Ron Lubbersen / Peter Heijkoop
In het schooljaar 2020-2021 is ‘Het Hoeden-avontuur’, voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs,
opgenomen in een Cultuurmenu van Kunsteducatie Walcheren. Hierin worden drie prentenboeken van
Jon Klassen uitgewerkt in maximaal vijf activiteiten. Vanuit de verhalen (literatuur) worden koppelingen
gemaakt met drama, media/erfgoed, meetkunde, beeldende vorming en dans. ZB gaat in 2021 onderzoeken hoe zij de voorgenomen samenwerking met de Stichting Cultuurkwadraat kan intensiveren.
C6. Ondersteuning Stichting DanZee Contactpersoon Ron Lubbersen / Natasja Koole
Er zijn vanwege de corona maatregelen nog geen afspraken vastgelegd met de Stichting DanZee. Zodra
dit mogelijk is zal de invulling van deze prestatieafspraak met de Provincie Zeeland worden gecommuniceerd.
C7. PopaanZee Contactpersoon Ron Lubbersen / Natasja Koole
In 2021 wordt verder gewerkt aan het platform voor talentontwikkeling in popmuziek: PopaanZee. De
in 2019 gestarte vernieuwingen met verschillende projecten en een doorlopende leerlijn worden blijvend
doorontwikkeld. Daarnaast blijft PopaanZee vanuit haar lidmaatschap van PopNL haar positie als Zeeuwse
popkoepel verder versterken. Dat gebeurt zowel online als offline. ZB werkt hierin nauw samen met de
regionale bandcompetities PodiumZ, Regioruis, Steenworp, Spectra en De Zeeuwse Belofte. Ook wordt
er zoveel mogelijk samengewerkt met relevante lokale en regionale initiatieven en organisaties, zoals
poppodia en festivals.
PopaanZee Kickstart is een broedplaats en ontmoetingsplek voor jonge muzikanten, bedoeld als
springplank naar de bestaande trajecten van PopaanZee en de regionale bandcompetities. In 2021 wordt
een vervolg gegeven aan Kickstart in Poppodium De Spot in Middelburg, en uitgebreid naar Podium ’t
Beest in Goes, met als doel het traject uit te zetten bij de andere kernpodia in Zeeland.
PopaanZee Popsport is begeleidingstraject voor beginnende muzikanten (14-20 jaar), met workshops, een showcase en studio- en videoclip-opnames. Onderdeel van de samenwerking met Popsport
Nederland. Minimaal vier, maximaal tien deelnemende acts.
PopaanZee GOLD is band coaching voor drie gevorderde Zeeuwse bands, door een professional op basis
van een bandplan, masterclasses, de PopaanZee zomertour en een eigen clubshow in (samenwerking
met) één van de kernpodia.
PopaanZee Masterclass: ZB organiseert minimaal twee masterclasses per jaar, met grote namen uit
de landelijke muziekscene. Toegankelijk voor alle muzikanten in Zeeland. In samenwerking met poppodia
en/of festivals en organisaties. Regionaal verspreid. In het kader van PopaanZee Masterclass faciliteert
ZB een busreis voor muzikanten naar de landelijke Muzikantendag in Amsterdam.
PopaanZee Werkplaats is een serie laagdrempelige workshops voor en door de Zeeuwse popscene, op
locatie of online. Minimaal vier per jaar.
C8. BoekStart Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert Zanting
ZB voert de provinciale projectleiding en coördinatie. Ze verzorgt subsidieaanvragen en verantwoording,
diverse scholingsactiviteiten en het project Boekstartcoach.
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C9. BoekStart in de Kinderopvang Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert Zanting
ZB verzorgt de provinciale projectleiding en coördinatie, de subsidieaanvragen en de verantwoording
daarvan, scholingsactiviteiten, bijeenkomsten voor kinderopvangmedewerkers en scholing voor voorleescoördinatoren.
C10. De Bibliotheek op school Contactpersoon Ron Lubbersen/ Bert Zanting
ZB neemt deel aan het landelijk overleg Bibliotheek op School (dBos) PO en het landelijk regioteam dBos
VO. ZB levert in samenwerking met de andere POI’s een bijdrage aan de doorontwikkeling van de programma’s en ondersteunt en adviseert de bibliotheken over de doorontwikkeling van de dienstverlening
PO. Voor het VO vervult de POI een initiërende en adviserende rol bij het opzetten van de lokale samenwerking met scholen voor VO. Bibliotheken worden geadviseerd over en geholpen bij subsidieaanvragen
en verantwoording. Voor 2021 ligt het accent op uitrol dienstverlening De Boekfiets en koppeling van
preventie en curatie.
C11. Strategische netwerkaanpak preventie en curatie Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert
Zanting
ZB ontwikkelt activiteiten voor en met focus op laagtaalvaardige gezinnen. ZB verzorgt studiebijeenkomsten gericht op het laagtaalvaardige gezin. In overleg met de basisbibliotheken wordt bepaald welke activiteiten en studiebijeenkomsten met het oog op laagtaalvaardige gezinnen, in 2021 worden uitgevoerd.
ZB doet dit in nauwe aansluiting op de landelijke ontwikkelingen en het Bibliotheekconvenant 2020-2023
en in afstemming met de overige POI’s. ZB/POI neemt met het oog daarop ook deel aan de landelijke
Werkgroep Gezinsaanpak en is zo de verbinder tussen landelijke ontwikkelingen en lokaal beleid.
C12. Gezinsaanpak Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert Zanting
Steeds meer komt in het kader van aanpak laaggeletterdheid de preventieve en de curatieve aanpak
centraal te staan. Eerder werd dit vooral onder noemer ouderpartnerschap geprogrammeerd, actueel is
de gezinsaanpak. ZB zorgt voor kennisdeling, netwerkvorming, organisatie van bijeenkomsten en het
opstellen van een activiteitenprogramma. ZB levert een belangrijke bijdrage aan de landelijke ontwikkeling van tools en instrumenten voor de bibliotheken.
C13. VoorleesExpress Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert Zanting
ZB levert een provinciaal projectleider, verzorgt een training interactief voorlezen, coördineert de werkzaamheden op Walcheren en zorgt voor de uitrol in de rest van de provincie in samenwerking met de
andere bibliotheken.
C14. Kennisdeling Bibliotheken (basisvaardigheden) Contactpersoon Ron Lubbersen / Bert Zanting
ZB zorgt voor de organisatie van kennisdeling tussen bibliotheken en kennisdeling met andere organisaties zoals Lezen & Schrijven, KB, SPN en bibliotheken in het land. Afhankelijk van de wensen en behoeften
van de bibliotheken en landelijke ontwikkelingen wordt twee tot drie keer per jaar een studiebijeenkomst
georganiseerd. En mogelijk een bezoek aan een bibliotheek elders in het land. Verder zorgt de POI voor
de scholing van de frontoffice en het informatiepunt Digitale Overheid (IDO) , de doorontwikkeling van
de dienstverlening van de bibliotheken rondom digitale vaardigheden en het sociale domein. ZB neemt
deel aan de landelijke programmaraad Bibliotheek en Basisvaardigheden.
C15. Studiekringen Contactpersoon Ron Lubbersen / Petra Dieleman
ZB heeft het landelijke concept Studiekringen in Zeeland geïntroduceerd. Een studiekring is bedoeld
voor actieve 50-plussers die samen een gespreks-/onderwerp lijst opstellen, bereid zijn zich daarin te
verdiepen met de nadruk op kennisdeling. Bij de basisbibliotheek Oosterschelde zal het concept worden
uitgerold. Ook de regio Zeeuws-Vlaanderen is geïnteresseerd in het concept.
C16. Samenwerking Zeeuwse Muziekschool Contactpersoon Ron Lubbersen / Peter Heijkoop
ZB onderzoekt in 2021 hoe zij de samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool kan verstevigen.
Rapportage en conclusies hiervan worden in de tussenrapportage opgenomen.
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C17. Intermediair bij de komende FCP Subsidieregeling Samen Cultuurmaken 2021-2024
Contactpersoon Ron Lubbersen / Didi Mouwen–van Hoof
ZB wil in 2021 onderzoeken of en in hoeverre zij een rol kan spelen als intermediair bij de komende FCP
Subsidieregeling Samen Cultuurmaken. Die rol zou kunnen bestaan uit informatie delen over de regeling
en een roadshow organiseren om de regeling verder bekend te maken in Zeeland. Uitkomsten hiervan
worden in de tussenrapportage opgenomen.

D. Werkplaats voor duurzaam Zeeland
ZB is actief op de domeinen leefbaarheid en duurzaamheid. ZB kiest in 2021 voor een heldere en herkenbare koers door aan te sluiten bij Brede Welvaart. Het concept Brede Welvaart kijkt niet alleen naar
welvaart maar kijkt naar welzijn in brede zin, met aandacht voor gezondheid en milieu. Met oog voor
welvaart voor de volgende generaties en het afwentelen van lasten op het buitenland, lees de welvaart
van mensen die wonen in landen in ontwikkeling. Zeeland is geen eiland, maar onderdeel van de geglobaliseerde wereld. Door de coronacrisis is de wereld geconfronteerd met de schaduwkanten van de
geglobaliseerde wereld en zoekende naar het nieuwe normaal. Tegelijkertijd liggen er nu kansen om de
samenleving opnieuw in te richten volgens een andere prioritering dan voor de virusuitbraak. Voorbeeld
daarvan is het manifest uitgebracht door het VernieuwersLAB. Voor de operationalisering van het begrip
brede welvaart, verkent ZB de opties om aan te sluiten bij de universele en globale ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG), zoals die in 2015 in VN verband zijn afgesproken.
Stichting SDG Nederland faciliteert een groeiende beweging van ruim 800 partijen die allemaal bijdragen
aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Het gaat om bedrijven, maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen
en bewonersinitiatieven. Zij (Stichting SDG Nederland) informeren, activeren en verbinden al die betrokken partijen met als doel de duurzame transitie te versnellen. Dat doen zij zowel online als offline.
De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen kwamen
er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Vanaf 2021 hanteert ZB dit kader
voor de projecten en programma’s waarin het Team Maatschappelijke Projecten actief is. Tegelijkertijd
wordt met de ondersteunende afdelingen (waaronder facilitair) verkend hoe de zeventien SDG’s te koppelen aan de eigen bedrijfsvoering: Practice what you preach.
D1. Overheidsparticipatie Contactpersoon Pascal Elegeert / Petra Dieleman
ZB is actief binnen het Participatienetwerk Zeeland. Opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van de
workshops in september en december 2020. In het aanbod van kennis is voorzien door een cursus en
masterclass voor ambtenaren (eventueel bestuurders en raadsleden) over de veranderende rol van de
overheid en dus ook hun functie en rol. Daarnaast wordt het participatienetwerk actief gehouden via een
LinkedInpagina.
D2. Burgerparticipatie Contactpersoon Pascal Elegeert / Alien Kok
De reactie van de terugtrekkende overheid is een actievere rol van burgers en burgerinitiatieven. Het
werk op dit terrein is sinds vorig jaar fors toegenomen. In opdracht van Provincie Zeeland zet ZB zich in
op de groei en versterking van het platform voor maatschappelijke initiatieven MAEX/Zeeland. Naast een
gestage groei van het aantal maatschappelijke initiatieven dat zichtbaar is op het platform, wordt MAEX
Zeeland versterkt door meer connectie met lokale overheden en met ondernemers die (ook) actief zijn
op een of meerdere SDG’s en dat ook kenbaar maken. Verbinding met meer landelijke fondsen is een
derde aandachtspunt. Daarnaast is de Zeeuwse samenleving volop in beweging, zoekend naar het nieuwe
normaal. Sommige spontane corona-initiatieven verdienen borging of verankering, naar een permanent
karakter. Als voorbeeld: omzien naar elkaar verdient altijd aandacht. Hoe kan ZB deze initiatieven leiden naar MAEX? In 2021 werkt ZB in samenwerking met Omroep Zeeland aan zes documentaires over
spraakmakende maatschappelijke initiatieven. En organiseert daarnaast een excursie naar een bestpractice. D2 en D3 sluiten aan bij SDG 9: innovatie. In deze prestatieafspraak zijn additionele materiële
kosten voorzien voor zes documentaires en excursies (€ 20.300) en additionele middelen voor uitvoering
van het communicatieplan (€ 20.000).
Deze prestatieafspraak is aanvaard, mits dekking van genoemde additionele middelen van € 40.300
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D3. Digitale etalage energie Contactpersoon Pascal Elegeert / Arianne Westerweel
ZB richt zich met de website Energie Zeeland op alle leeftijden. Het primair en voortgezet onderwijs komt
aan bod met info voor werkstukken en presentaties. Een of meer dossiers zullen worden geactualiseerd.
De Energy Battle is specifiek voor VO. De Energy Battle zal worden georganiseerd in een vernieuwde
vorm, mogelijk in een samenwerkingsverband met de Jongeren Klimaat Beweging. Voorafgaand wordt
een behoeftepeiling gedaan onder docenten met de vraag hoe ze het thema energietransitie willen
behandelen. ZB verkent of het mogelijk is om de website van de Zeeuwse Regionale Energie Strategie
te verbinden aan een landingspagina van de digitale etalage energie. ZB organiseert in het najaar in
samenwerking met ZMf een event op of rond de Dag van de Duurzaamheid. De digitale etalage energie
levert een bijdrage aan de jaarlijkse Wetenschapsdag. D4 sluit aan bij SDG 7: Betaalbare en duurzame
energie en SDG 9: Klimaatactie.
D4. Four Freedoms door het jaar heen Contactpersoon Pascal Elegeert / Leonard vd Berge
ZB maakt deel uit van het provinciale samenwerkingsverband Four Freedoms door het jaar heen
(FFDHJH). Sinds 2000 werkt FFDHJH aan een jaarprogramma met een variëteit in festiviteiten en evenementen aan aansprekende manieren om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect levend te
houden en actieve betrokkenheid bij deze belangrijke thema’s te stimuleren. In dit provinciale netwerkverband organiseert ZB educatieve projecten voor het onderwijs in Zeeland.
ZB zal locatie zijn van één van de Zeeuwse Vrijheidscolleges en draagt bij aan de Four Freedoms Meet
Up: de ontmoeting van de vier Laureaten met het brede publiek. ZB heeft de tentoonstelling De Tweede
Wereldoorlog in 50 foto’s. 75 jaar vrijheid in haar beheer en coördineert de uitlening daarvan naar geïnteresseerde instellingen verspreid over heel Zeeland. Gericht op de doelgroep jongeren, wordt de tentoonstelling beschikbaar gesteld aan scholen van het voortgezet onderwijs.
ZB organiseert ook dit jaar de Literaire Tocht. Een literaire presentatie draagt bij aan kennisoverdracht
en opinievorming ten aanzien van ’Vrijheid van meningsuiting’ en ‘Vrijwaring van vrees’. Doelstelling is
cross-culturele verscheidenheid in de beleving van vrijheid onder de aandacht brengen bij leerlingen van
het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wordt in oktober 2021 de derde editie van de
Black Achievement Month (BAM) georganiseerd. D5 draagt bij aan SDG 10: Ongelijkheid verminderen.
D5. MVO Loont Contactpersoon Pascal Elegeert / Alien Kok
ZB bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen onder het MKB in Zeeland. Deze ontwikkeling
staat niet stil. De transitie van een lineaire economie naar een Circulaire Economie is daarbij richtinggevend. In de circulaire economie gaat het over het circulair maken van de grondstoffen- en goederenkringlopen. De coronacrisis heeft ons belangrijke inzichten opgeleverd over hoe onze economie is
georganiseerd. Het is nu van belang om in te zetten op groene groei: plannen en investeringen uit het
Klimaatakkoord en de Europese Green Deal naar voren te halen, en niet terug te vallen in dezelfde
gebreken van voor de coronacrisis. Sociaal ondernemerschap (Purpose Economy) speelt hierin ook een
belangrijke rol, waarin het oplossen van een maatschappelijk probleem de uitgangssituatie is voor de
ondernemer. Doelstellingen van dit prestatieveld zijn: ondernemers informeren over de SDG’s, ze uit te
dagen om in hun core business positieve impact te halen op één van de zeventien doelen.
Samen met ZMf ondersteunt ZB het VernieuwersLAB dat vorig jaar een manifest presenteerde, gebaseerd
op tien pijlers voor een duurzame en rechtvaardige Zeeuwse Samenleving. In 2021 wordt verder gewerkt
aan de uitvoeringsagenda van dit manifest.
Ook in de Tegenlicht Meet Ups die ZB organiseert, komen regelmatig onderwerpen aan de orde met
een oproep aan ondernemers in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Ondernemers informeren
en betrekken bij MAEX/Zeeland. Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen zij een actieve rol
spelen bij de (sociale) impact van burgerinitiatieven.
D6 draagt bij aan SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en SDG 12: Verantwoorde consumptie en
productie.
D5.1. Leefbaarheid
Hoewel leefbaarheid een gebied is waar de primaire verantwoordelijkheid meestal bij gemeenten ligt,
heeft de Provincie daar vanuit haar kerntaken wel aandacht voor. Het tot stand brengen van een samenhangende aanpak en de afstemming over leefbaarheidsvraagstukken vindt plaats in een gezamenlijk
Zeeuws navigatieteam.
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D6. Finding ROOTS Contactpersoon Pascal Elegeert / Sandrien Wiersum
Finding ROOTS is een actieprogramma over leiderschap en duurzaamheid voor Zeeuwse jongeren. Met
Finding ROOTS worden jongeren klaargestoomd als ‘changemakers en ambassadeurs’ voor de duurzame
economie van morgen. Zeeland heeft behoefte aan nieuwe leiders voor een duurzame en rechtvaardige
wereld. Daarom blijft het noodzakelijk om elke twee jaar dit programma te doen (editie schooljaar 20212022). Finding ROOTS is een coproductie in samenwerking met Scalda, HZ, ZMf en Jouw Zeeland, de
jongerendenktank van Provincie Zeeland.
D7. I know How (tot en met 2021) Contactpersoon Pascal Elegeert / Johan Francke
In 2021 zet ZB zich in voor de continuïteit als active partner op het internationale project I-Know-How
(Interreg 2 Zeeën programma) gericht op het makkelijker maken om aan het werk te blijven en/of te
re-integreren van mensen met kanker. Hierin werkt ZB samen met HZ en de Solidarity University en
partners uit België, Engeland en Frankrijk. De ontwikkeling van innovatieve diensten voor werkgevers,
werknemers, zorgverstrekkers en jobcoaches staat centraal in dit project. Deze moeten ervoor zorgen
dat werknemers die met kanker geconfronteerd worden (deeltijds) aan het werk kunnen blijven of sneller kunnen terugkeren. In 2021 werkt ZB verder aan een 3D- informatietool, een jobcoachmodel en een
toolbox voor werkgevers, beiden met bijbehorende trainingsprogramma’s. Dit meerjarenprogramma sluit
aan bij SDG 3; Goede Gezondheid en Welzijn. Daarnaast is ZB observer partner in een tweede Interreg
project (HAIRE) gericht op bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. ZB vervult tenslotte een adviserende rol in het Europese Lag-Leader programma.

E. Ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Contactpersoon Anika Keijzer / Petra Dieleman
ZB voert het ambtelijk secretariaat van de afdeling Zeeland van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit
conform de werkwijze, zoals vastgelegd in de serviceovereenkomst tussen Provincie Zeeland en het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuur in Zeeland, o.a. door het
verstrekken van financiële steun aan organisaties op het gebied van cultuur en natuur voor investeringen
en activiteiten.
Het ambtelijk secretariaat adviseert en ondersteunt het afdelingsbestuur bij het nemen van en uitvoeren
van bestuursbesluiten, voert de werkcyclus van aanvragen uit, waaronder advisering aan (potentiele)
aanvragers, de uitvoering van de bestuursbesluiten en de financiële afhandeling. Ook organiseert het
ambtelijk secretariaat de fondsenwerving in Zeeland, waaronder de jaarlijkse Anjeractie en werving
van Cultuurfondsen op Naam, organiseert prijsuitreikingen en andere activiteiten en verzorgt de in- en
externe communicatie.
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4. Begroting
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