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Inleiding
In deze rapportage is de inhoudelijke voortgang met cijfers van de activiteiten in 2019 voor de gemeente 
Middelburg beschreven. Het gaat om de activiteiten, die ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) 
uitvoerde op basis van het prestatieplan 2019 Middelburg.

Voor de Gemeente Middelburg is ZB een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid, 
vitaliteit en gastvrijheid van de stad en ruimte biedt voor ontmoeting en creativiteit. ZB draagt bij aan 
de persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten van inwoners en bezoekers van Zeeland, waar de 
deuren openstaan voor iedereen en die “iedereen doet mee” hoog in het vaandel heeft staan in bijvoor-
beeld de bestrijding van laaggeletterdheid, leesbevordering en mediawijsheid en van waaruit culturele 
en educatieve activiteiten worden georganiseerd. Ook de Bibliobussen, die in diverse wijken en dorpen 
komen, leveren een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en leefbare wijken. ZB is voor de Gemeente 
Middelburg verantwoordelijk voor de uitvoering van de openbare Bibliotheekfunctie, dat wil zeggen de 
organisatie en uitvoering van de lokale Bibliotheek Middelburg met in ieder geval de in de Wet Stelsel 
Openbare Bibliotheekvoorzieningen genoemde functies:
a. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d. organiseren van ontmoeting en debat;
e. laten kennismaken met kunst en cultuur.

Jaarverslag 2019
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Doelstelling 2019
ZB is de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) van Zeeland, faciliteert de openbare bibliotheken en 
streeft een toekomstbestendig, vitaal en innovatief bibliotheekstelsel na. ZB is de PLUSbibliotheek van 
Zeeland en beheert een grote en unieke wetenschappelijke collectie. ZB is de openbare bibliotheek van 
Middelburg en Vlissingen en laat in grote delen van de provincie Bibliobussen rijden. ZB is het grootste 
kennisinstituut en culturele organisatie van de provincie en organiseert een breed scala aan bijeenkom-
sten en ontmoetingen. Aan iedereen met interesse in Zeeuwse cultuur, literatuur en geschiedenis heeft 
ZB iets te bieden.

ZB investeert in goede relaties met Middelburgse maatschappelijke en culturele organisaties (Switch, 
ZMf, SCEZ, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum, Stichting Welzijn Middelburg), het onderwijs (Middelburgse 
BO- en VO-scholen, Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt) en de 
media (PZC, Omroep Zeeland, CTV).

ZB draagt bij aan een sterke culturele en maatschappelijke infrastructuur waarbij zowel maatschappelijk 
als cultureel betrokken organisaties en burgers van Zeeland deze infrastructuur optimaal kunnen benut-
ten. De waarden van waaruit gewerkt wordt zijn: ambitie, inspiratie, betrokkenheid, duurzaamheid, 
kwaliteit, onafhankelijkheid.

Netwerk van Zeeuwse Bibliotheken
Als openbare Bibliotheek én als POI-organisatie participeerde ZB in 2019 in het Directieoverleg Zeeuwse 
bibliotheken, DZB. In dit overleg is een Innovatieagenda Zeeuwse bibliotheken vastgesteld. De omslag 
van de traditionele (openbare) Bibliotheek naar de Bibliotheek van de toekomst is hiermee ook in dit 
netwerkverband in gang gezet.

De vier basisbibliotheken van Zeeland hebben hun beleidskeuzen voor de periode 2017 t/m 2020 met 
elkaar besproken en omgezet in een gezamenlijk innovatieagenda. De voorgenomen acties in deze 
beleidsagenda zijn gegroepeerd rond een aantal vooraf bepaalde inhoudelijke thema’s namelijk:
1. Innovatie uitleenservice
2. dBos
3. Maatschappelijke bibliotheek
4. Programma-aanbod
5. Marketing en marktonderzoek
6. Collectie 3.0
7. Overige backoffice services

De gezamenlijke focus wordt daarin gelegd op vier inhoudelijke prioriteiten:
I. Jeugd & onderwijs
II. Zelfredzaamheid & participatie
III. Persoonlijke ontwikkeling
IV. Verandering & verbreding klassieke bibliotheek in het netwerk

POI-functie ZB
Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft, ter uitvoering van de POI-functie, verzocht om in 
2019 met de basisbibliotheken (waaronder ZB als basisbibliotheek Middelburg) een gezamenlijk gedragen 
plan van aanpak (PvA) te presenteren. Het gevraagde PvA is op 30 april 2019 ingediend. De vaststelling 
en uitvoering van de POI-taken raakt de basisbibliotheken in Zeeland. Daarom is het van belang dat de 
afspraken die ZB met de provincie Zeeland daarover maakt, in overleg met de basisbibliotheken tot stand 
komen, vóórdat ze in de jaarlijkse prestatieafspraken werden opgenomen. 
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Innovatie agenda Zeeuwse Bibliotheken
In januari 2019 is op verzoek van Gedeputeerde Staten besloten een gezamenlijk gedragen Plan van 
Aanpak voor innovatie te ontwikkelen. De directies van de basisbibliotheken zijn geïnterviewd over hun 
visie op de toekomstige strategie. In de DZB-vergadering van april is het concept plan vastgesteld.
Geformuleerde inhoudelijk wensen t.a.v. POI-functie zijn:
Meer dienstverlening voor de leeftijdscategorieën > 12 jaar, de doelgroep van VMBO tot wetenschappelijk 
geïnteresseerden.
Ondersteuning bij vernieuwing van de dienstverlening in het sociale domein.
Meer ondersteuning bij het behouden van professionele competenties.
Meer ondersteuning op de ontwikkeling van een marketingbeleid van de bibliotheken. Daarbij zijn 
genoemd: verzameling van data, de analyse van data en de creatieve ontwikkeling van een marketing-
beleid.
Op organisatorisch vlak is er behoefte aan een specifieker “POI-gezicht”: een aanspreekpunt voor zowel 
interne als externe relaties: een helder accountmanagement. In het laatste kwartaal is in deze functie 
voorzien door de benoeming van een strategisch adviseur POI-taken. Deze strategisch adviseur zal vanaf 
2020 nauw betrokken zijn bij de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Innovatie uitleenservice
Het project spitste zich in 2019 toe op efficiency binnen de financiële afhandeling van de ledenadministra-
tie. Alternatieven voor betalingen door klanten werden onderzocht. De resultaten zijn dat in het eerste 
kwartaal van 2020 hiervoor een nieuwe betaalmethode in gebruik is genomen.

Innovatie formule de Bibliotheek OpSchool (dBOS) 
Er is door de ZB een bijdrage geleverd bij de aansluiting van de schoolmediatheken op het programma 
V@school, en er zijn collecties en leerlinggegevens geleverd voor soepele aansluiting op lokaal niveau. De 
doorontwikkeling van de dienstverlening OBD in relatie tot Innovatie dBos is doorgegaan. Het programma 
innovatie dBos is afgerond en er is een doorontwikkeling in gang gezet samen met de basisbibliotheken.
Er is geparticipeerd in een landelijk overleg, deelgenomen aan bijeenkomsten ‘Train de trainer’ en 
ondersteuning gegeven aan de basisbibliotheken bij de uitvoering van de landelijke programma’s van de 
Bibliotheek op school (PO en VO).
Er is een verantwoording voor dBos 2017-2018 opgeleverd en er zijn succesvolle subsidieaanvragen 
gedaan voor dBos PO 2019-2020 en voor dBos VO. Daarnaast zijn er subsidieaanvragen gedaan voor 
’Lezen is leuk’ en ‘Vooruit met voorlezen’. Daarnaast is een aanvraag ingediend voor deelname van de 
scholen aan ‘Vakantielezen’.

1. Het ter beschikking stellen van kennis en Informatie, zowel digitaal als fysiek 

ZB beschikt over een brede, pluriforme collectie ten behoeve van de openbare bibliotheekfunctie in 
Middelburg, Vlissingen, Veere en Noord-Beveland. Deze collectie maakt met de collecties van de andere 
basisbibliotheken deel uit van collectie Zeeland. Daarnaast heeft ZB een zeer brede provinciale collectie 
op HBO+ niveau die ter beschikking staat van het hele netwerk. Deze sluit naadloos aan op de lande-
lijk geformuleerde speerpunten binnen de Plusbibliotheken en de provinciale en lokale behoeften bij de 
doelgroepen. Onderdeel van deze provinciale collectie zijn ook de muziekcollectie, oud bezit, bijzondere 
collecties en de collectie Zeelandica.
ZB gaf , door de hierboven omschreven collectie beschikbaar te stellen, de inwoners van Zeeland en die 
van Middelburg in het bijzonder in de gelegenheid kennis te nemen van een zo breed mogelijk spectrum 
aan opinies, feiten, cultuuruitingen etc. De maatschappelijke overtuiging waarvoor de ZB staat is dat 
informatie voor individu en samenleving algemeen toegankelijk is en dat de informatie algemeen geraad-
pleegd en gebruikt kan worden.
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Collectie 3.0
In opdracht van het Directieberaad Zeeuwse Bibliotheken is een nieuwe opdracht geformuleerd voor 
project collectie 3.0. Naast het plankklaar leveren en selectieservice moest ook gekeken worden om 
voor heel Zeeland tot een collectiemodel te komen. Het project is in 2019 voorbereid en gaat in 2020 
van start onder de naam ‘Selectie en aanschaf van fysieke materialen binnen het netwerk van Zeeuwse 
Bibliotheken’.

De functies van wetenschappelijke bibliotheek voor Zeeland, openbare bibliotheek voor Middelburg en 
POI stellen elk hun eigen eisen aan de omvang en de samenstelling van de collectie. Deze te onderschei-
den eisen leiden echter niet tot een gescheiden aanbod. Integendeel, de kracht van de collectie ligt juist 
in het totaalpakket dat geboden wordt, gekenmerkt door veelzijdigheid, evenwichtigheid en representa-
tiviteit en qua moeilijkheidsgraad aaneensluitend.

De voortschrijdende digitalisering van informatie heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat er naast de 
fysieke collectie in de vorm van boeken, tijdschriften en AVM een digitale collectie is ontstaan die voor 
klanten en medewerkers alleen via een beeldscherm zichtbaar is. Een deel van de informatie is inmiddels 
niet meer in schriftelijke vorm voor handen: er is een hybride bibliotheek ontstaan.

De gehele collectie is via de online catalogus raadpleegbaar en opvraagbaar in alle basisbibliotheken en 
vestigingen (incl. bibliobussen) in Zeeland. Collecties worden ingezet als aanvulling van lokale collecties, 
ter ondersteuning van activiteiten, cursussen, wetenschap en cultuur. In 2017 is een nieuw collectieplan 
opgesteld voor collectie Zeeland aansluitend op het gezamenlijk collectieplan KB en de voormalige nota 
collectievorming.

ZB heeft ook een belangrijke taak in het interbibliothecair leenverkeer, dat ervoor zorgt dat alle titels 
beschikbaar zijn voor alle bibliotheeklocaties. Ook Middelburgse leners kunnen op deze manier werken 
uit bibliotheken uit binnen- en buitenland opvragen. Middelburgse leners hebben via hun lenerspas ook 
toegang tot de landelijke collectie e-books en luisterboeken. ZB zorgt in voorkomende gevallen voor 
vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening. Zo organiseert 
ZB-belastingspreekuren bijv. ingezet als hulpinfrastructuur voor de Belastingdienst. Ook werkt ZB in 
voorkomende gevallen in faciliterende zin mee aan landelijke acties van bijv. Amnesty International. 
Daarmee vervult het gebouw aan de Kousteensedijk een belangrijke functie voor de gemeente en de 
inwoners van Middelburg.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een bescheiden herinrichting van het gebouw. Op de 
begane grond zijn spreekkamers en nieuwe loketten voor Taalhuis Walcheren gepland. Dit kan Ook 
worden gerealiseerd door het combineren van de uitleen- en klantenservicebalie. De eerste verdieping 
worden meer studieplekken gerealiseerd.  

De website van ZB is 7 dagen per week toegankelijk. Gestreefd wordt naar minimaal 75.000 unieke 
bezoekers en naar 40.000 downloads per jaar.

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 & Subsidies, Zeeuws fondsenoverleg, 
Zeeuwse Ankers (waarin de Encyclopedie van Zeeland is geïntegreerd), de Etalage Energie en de ontwik-
keling van semantische webtools (dementie, muziek, Zeeuwpost, Encyclopedie van Zeeland).

1.1 Openingstijden gebouw en Bibliobus
Het pand van ZB aan de Kousteensedijk 7 te Middelburg is 53 uur per week geopend. In Middelburg 
kan op drie locaties in de stad gebruik worden gemaakt van de Bibliobus; daarnaast bezoekt de 
Biblioservicebus de kernen Sint-Laurens, Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden. Het totale aantal sta-
uren in de Gemeente Middelburg is 8.
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1.2 Leden, uitleningen, verlengingen, bezoekers
Leden, uitleningen, verlengingen, bezoekers 2019 2018
Bezoekers 260.042 262.161
Leden ZB, incl. HZ 25.195 25.720
Uitleningen 333.720 353.219
Uitleningen incl. verlengingen 515.703 551.219
Vragen / Inlichtingen 111.028 104.302
Rondleidingen 10 5

1.3 Gebouw
Inwoners van Middelburg bezoeken niet alleen door ZB georganiseerde evenementen, maar gebruiken 
het gebouw ook als werk- en ontmoetingsplaats. Scholieren en studenten komen naar de Bibliotheek om 
zich voor te bereiden op examens of om samen te werken aan projecten. (Groot)ouders lezen hun (klein) 
kinderen voor op de jeugdafdeling. Taalmaatjes en inburgeraars oefenen de Nederlandse taal in de ZB. 
In het Leescafé kunnen mensen onder het genot van een kop koffie bijpraten. Tijdens de examenperiode 
is de Foyer ingericht als stilteruimte voor scholieren en studenten.

Website 2019 2018
Website ZB (www.dezb.nl) 90.606 79.612
Beeldbank 31.294 4.861
Digitaal.dezb.nl 37.653 6.582
Krantenbank 678.419 677.044
Tijdschriftenbank 13.352 10.673
Totaal digitale bezoeken 576.759 514.984

NB: bezoekers van de website kunnen ervoor kiezen cookies uit te schakelen. De aantallen kunnen dus 
hoger zijn.

1.5 Zee(uw)Post 
In de eerste helft van 2019 is vooral aandacht besteed aan het beschikbaar stellen van recent ontdekte 
zeventiende- en achttiende-eeuwse Zeeuwse brieven en de transcripties. In mei 2019 is de vernieuwde 
collectie website van ZB opgeleverd inclusief Zee(uw)post (https://digitaal.dezb. nl/zeeuwpost). Dit biedt 
een goede basis om dit project verder uit te breiden. 

1.6 Zeeuwse Ankers en Encyclopedie van Zeeland
In 2019 is het technisch en functioneel beheer uitgevoerd op de in 2018 vernieuwde website. In 2019 zijn 
voorbereidingen getroffen om de Encyclopedie van Zeeland te integreren in de website Zeeuwse Ankers 
en de te ontwikkelen Zeeuwse erfgoedlijnen in de structuur onder te brengen. De bijdrage van EUR 27k 
van Provincie Zeeland dekt echter alleen de structurele kosten voor de website zoals die nu staat. Over 
de financiële bijdrage aan Zeeuwse Ankers door de Provincie Zeeland moet nader overleg gevoerd worden 
zodra duidelijk is wat de verdere ambities zijn met betrekking tot Zeeuwse Ankers. Het ambitiedocument 
Zeeuwse Ankers is in december 2019 in het Bestuurlijk Overleg Zeeuwse Ankers besproken.
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2. Educatieve functie

2.1 Taalhuis Walcheren
Taalhuis Walcheren bestaat uit een netwerk van organisaties dat de krachten bundelt in de aanpak van 
laaggeletterdheid en het verbeteren van basisvaardigheden van de doelgroep. Het is de plek, zowel fysiek 
als digitaal, waar vraag en antwoord rondom taal en digitale vaardigheden bij elkaar komen. Vragers 
zijn bij het Taalhuisloket in ZB doorverwezen naar een passende leerroute en er zijn (les) materialen en 
(online)oefenprogramma’s beschikbaar gesteld.

Taalhuis Walcheren 2019 2018
Activiteiten Taalhuis (o.a. Taalcafé s, zomeractiviteiten,
avondlessen)

86 157

Deelnemers aan deze activiteiten 676 367 
Vragen en bezoeken Taalhuisloket: (door taalvragers, taal-
vrijwilligers, huiswerkbegeleiding e.a. vragen)

204 191

De kerngroep van Taalhuis Walcheren bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Middelburg, 
gemeente Veere en gemeente Vlissingen, vertegenwoordigers van Scalda, Welzijn Middelburg, ZB| 
Bibliotheek Vlissingen en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, met ondersteuning van Stichting 
Lezen&Schrijven.

2.2 Taallessen
ZB biedt cursussen Nederlands als Tweede taal aan in het eigen gebouw en in locaties in de diverse wij-
ken.

Taallessen 2019 2018
Aantal taallessen 528 448
Aantal cursusgroepen (niveaus) 8 7
Aantal cursisten 63 62
Totaal aantal bezoeken 4.216 3.978

2.3 Digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden 2019 2018
Klik&Tik cursusbijeenkomsten 53 82
Gemiddeld aantal cursisten aanwezig bij Klik&Tik 12 11
Mediaeducatie cursussen
(O.a. Digisterker, Windows 10, iOs en Android) 5 13
Aantal cursisten 29 49
Mediaeducatie workshops
(o.a. Whatsapp, Google Maps en Foto’s, Digitaal Nalaten, 
Opslaan in de Cloud)

12 20

Aantal deelnemers 67 97

Het verschil in het aantal Klik&Tik cursusbijeenkomsten is te verklaren uit het feit dat er in de tweede 
helft van 2019 geen cursisten vanuit Stichting DOOR kwamen. Eind 2019 is een promotieplan opgesteld 
om de cursussen en workshops nog beter onder de aandacht te brengen.
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2.4 Samenwerking Belastingdienst
In de periode 1 maart – 1 mei 2019 heeft ZB 4 publiekscomputers beschikbaar gesteld voor het invullen 
van de Aangifte Inkomstenbelasting 2018. Negen maal verzorgde een medewerker van de samenwerken-
de ouderenbonden een inloopspreekuur in de ZB. 36 bezoekers maakten hiervan gebruik. 4 publiekspc’s 
op de eerste verdieping zijn ingericht voor het invullen van de belastingaangifte 2018. Voor klanten die 
minder computervaardig waren werden cursussen Klik&Tik en Digisterker georganiseerd.

Samenwerking Belastingdienst 2019
Inloopspreekuren 17
Bezoekers belastingspreekuren 68

2.5 Informatie punt digitale overheid
Sinds 2 juli 2019 is het Informatiepunt Digitale Overheid geopend in ZB. Het Informatiepunt is bedoeld 
voor mensen die moeite hebben met het vinden van overheidsinformatie (bijvoorbeeld huur- en zorg-
toeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering) op internet. Getrainde medewer-
kers van ZB helpen klanten met het vinden van informatie op internet en verwijzen door naar de juiste 
instanties. 

Informatiepunt Digitale Overheid 2019
Aantal bezoeken 23

3. Leesbevordering en samenwerking met het onderwijs

ZB biedt ondersteuning aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), het primair onderwijs (PO), 
voortgezet onderwijs (VO) en Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en bereikte hiermee zestien voor-
schoolse voorzieningen, waarvan er dertien deelnamen aan BoekStart in de kinderopvang, en zeventien  
PO-scholen, waarvan er twee deelnamen aan De Bibliotheek op school (dBos. Er waren maximaal zes 
stageplaatsen beschikbaar voor studenten van MBO-scholen.

3.1 Voor- en Vroegschoolse Educatie
•  Tijdens de Nationale Voorleesdagen las Marjolijn Bergmann voor in de Bibliotheek.
•  Er is een voorleeswedstrijd georganiseerd in het Gasthuis.
•  In samenwerking met ZB| Bibliotheek Vlissingen en de Bibliobus werd een netwerkbijeenkomst voor 

pedagogisch medewerkers georganiseerd.
•  Er vonden vier BoekStartochtenden plaats voor jonge kinderen en hun ouders.

3.2 Primair Onderwijs/BSO
•  Basisscholen de Wilgenhof en de Palmenhof werkten samen met ZB| Planbureau en Bibliotheek van 

Zeeland volgens het concept de Bibliotheek op School (dBos).
•  Vier basisschoolklassen bezochten de Bibliotheek.
•  Er zijn twee lokale voorrondes, één regionale voorronde en een provinciale finale georganiseerd
•  In het kader van de Nationale Voorleeswedstrijd.
•  De ColumBus, de Onderwijsservicebus van ZB, bezocht de scholen in Arnemuiden en Nieuw- en Sint 

Joosland.
•  Pilot ‘Klokhuis Meet Ups’. In samenwerking met de NTR vonden op 20 juni, 31 augustus, 5 oktober 

en 5 november 2019 pilots plaats van Klokhuis Meet Ups in de ZB in Middelburg en op 31 augustus 
in CineCity Terneuzen. Ze verschilden van elkaar in plaats, inhoud, het genereren van publiek (open-
baar/besloten), publieksaantal, tijdstip, presentaties en samenwerking. De Meet Ups zijn geëvalueerd 
en waren succesvol. De evaluatie gaf handvatten voor de vervolgserie van zes Meet Ups in 2020. 
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3.3 Voortgezet onderwijs
Drie groepen CSW-leerlingen bezochten ZB voor een project over de Tweede Wereldoorlog. Twee groepen 
van Praktijkschool Het Bolwerk bezochten de Bibliotheek. Eén groep leerlingen van Nehalennia maakte 
kennis met de Bibliotheek.

3.4 Dienstverlening Hoger Onderwijs
Dienstverlening aan HZ University of Applied Sciences is in 2019 voortgezet conform de afspraken in 
voorgaande jaren. Bestanden van de HZ en de online publiekscatalogus van ZB waren in 2019 integraal 
te doorzoeken. In tegenstelling tot de afspraak met de HZ om twintig leerlingen per keer rond te leiden, 
zijn er zes rondleidingen afgelast wegens te weinig deelname en twee uitgevoerd met een gering aantal 
studenten.

3.5 Library Sessions
In het kader van de functie PLUSbibliotheek hebben de nieuwe studenten van UCR en HZ in twee-
maal een introductie gehad in de Bibliotheek. Deze introductie bestond uit een rondleiding door de 
Bibliotheek, kennismaking met alle diensten en een uitgebreide instructie in het gebruik van bronnen en 
de Bibliotheekcollectie. 

In het eerste kwartaal van 2019 zijn met UCR voorbereidingen getroffen om dit jaar een nieuwe 
Bibliotheekcommissie op te richten. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van docenten en 
studenten van UCR en ZB. Dit om de diensten van ZB nog beter af te stemmen op de behoeften van UCR. 
In april 2019 is, in samenwerking met UCR, een survey voorbereid om te onderzoeken wat de wensen 
en behoeften van docenten en studenten van UCR zijn met betrekking tot de dienstverlening van ZB. 
Deze survey is uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2019. De resultaten zijn te verwachten in eerste 
kwartaal 2020.

3.6 Human Library 
De derde editie Human Library Zeeland is gehouden op 30 november 2019 in Middelburg. Acht titels waren 
bereid om in gesprek te gaan met het publiek: een transgender, een oorlogsveteraan, een politieagent, 
een milieuactivist, een veganist, een rapper, een persoon met een eetstoornis en een rolstoelgebruiker.
 
3.7 Leesbevordering
Kids Colleges Er zijn vijf Kids Colleges georganiseerd met de onderwerpen ‘Everybody Allergic’, ‘Four 
Freedoms’ Kilometers of food’, ‘Human Rights ‘ en ‘Aardwetenschappen’. De colleges werden bezocht door 
gemiddeld 35 kinderen per college.

Gedichtendag
In het kader van de Landelijke Gedichtendag traden vier dichters op in het Leescafé.

Schrijfwedstrijd
Naar aanleiding van de Boekenweek organiseerde ZB een schrijfwedstrijd.

3.8 Wetenschapsdag
De Wetenschapsdag, vond plaats op zaterdag 5 oktober. Er zijn divers externe organisaties uitgenodigd 
om tijdens de Wetenschapsdag een activiteit te organiseren in de ZB. Deze formule is al jaren een suc-
ces. Dit jaar werd er ook een Klokhuis Meet-Up georganiseerd. De Wetenschapsdag werd door ruim 1.765 
bezoekers bezocht.

3.9 Maatschappelijke Projecten
Het team maatschappelijke projecten (voorheen Switch) organiseerde voor SSG Nehalennia de Wereldreis 
Middelburg, op woensdag 26 en donderdag 27 juni. 240 leerlingen leerden hoe invloeden uit de hele 
wereld de stad Middelburg mede gevormd hebben. Naast migratie in de Middelburgse geschiedenis, was 
er ook aandacht voor het thema migratie anno nu.De leerlingen gingen in kleine groepjes met een bege-
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leider op pad. Een fietsroute leidde hen langs verrassende cultuurhistorische ‘halteplaatsen’. Zo gingen ze 
met vluchtelingen in gesprek en kregen ze een rondleiding door het AZC Middelburg. Verder brachten ze 
een bezoek aan het Leger des Heils, de Synagoge, de Yildirim Beyazit Moskee, het Zeeuws Archief, het 
Slavernijmonument op de Balans en Amnesty International. Stichting Welzijn Middelburg liet de leerlingen 
een buurtcentrum zien, waar bewoners van het ACZ vrijwilligerswerk doen in de moestuin (City Seeds 
Middelburg). In de Wereldwinkel haalden de leerlingen een traktatie op.

De Wereldreis door Middelburg wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Middelburg, Europe Direct en 
maakt onderdeel uit van Four Freedoms Door Het Jaar Heen.

4. Vrijwilligers

ZB maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers bij het Taalhuis. Daarnaast zijn vrijwilligers werkzaam 
als docent mediawijsheid en bij de VoorleesExpress.
 

5. ZB als knooppunt voor Kennis, Ontmoeting en Cultuur 

5.1 Kinderkunstweek
In de Kinderkunstweek werd een workshop voor kinderen georganiseerd.

5.2 Film
Er zijn drie kinderfilms vertoond met in totaal 394 bezoekers. Doelgroep voor deze filmvertoningen zijn 
ouders met kinderen met een kleine beurs. Deze films zijn vanuit educatief oogpunt ingeleid door een 
ZB - medewerker.

Er is een verkennend gesprek geweest met Cinema Middelburg hoe zij de rol van ZB op het gebied van 
filmvertoningen zien in de toekomst. ZB wil graag de films plus inleidingen voor kinderen in de school-
vakanties blijven aanbieden tegen een laag tarief en in een lage frequentie. Wat verder verkend kan 
worden is samenwerking rondom Cinekids on tour. ZB kan - indien gewenst - de rol van facilitator op 
zich nemen. In 2020 zou dat organiserend kunnen zijn. Dit alles in afstemming en samenwerking met 
Cinema Middelburg.

5.3 Cultural painting: Community Arts
Het Wijktheater Zeeland is een samenwerking tussen SWM en ZB. Doel is om met interactieve theaterpro-
jecten maatschappelijke kwesties op een andere manier voor het voetlicht te brengen. In de maand mei 
2019 werd de voorstelling ‘Omgaan met dementie’ gespeeld in ‘De vergulde Baars’ en in ‘Het Cittershof’ 
in Middelburg voor zo’n 60 burgers uit Middelburg. Eveneens werd de voorstelling vertoond voor 80 scho-
lieren van de Zorgafdelingen van het Scalda in het Minitheater in Middelburg.

5.4 Meet Ups
Van januari t/m december 2019 zijn er 6 Meet Ups geweest, waarvan 4 in Middelburg: ‘Deltaplan 
waterstof’ (250 bezoekers), ‘Beste reizigers’ (42 bezoekers)’, De rijdende robot’ (40 bezoekers) en 
‘Waterlanders’ (170 bezoekers). De 6 Klokhuis Meet Ups werden door 295 kinderen bezocht.

5.5 Evenementen, activiteiten en tentoonstellingen
Op diverse plekken in de ZB zijn tentoonstellingen en themapresentaties georganiseerd. De afdelingen 
Marketing & Communicatie en Educatie & Talent zorgden samen voor een doorlopend en breed gedragen 
programmering voor het Plein, Zeelandpaviljoen, Leeshoek, Foyer in de ZB. Het Plein is gebruikt voor 
enkele Tegenlicht Meet Ups, de lezing van Peter Brusse, diverse exposities en meezingactiviteiten voor 
de jeugd en volwassenen.
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5.5.1 Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek bezochten 4 kleutergroepen de Bibliotheek. Er was een workshop ‘Wobbelyoga’, 
schrijfster Eveline van Dort ontving drie klassen.

5.6 Literaire lezingen
Tijdens de Boekenweek in maart 2019 waren Peter Brusse en Rachelle Verhagen te gast. De workshop van 
Rachelle Verhagen trok slechts 2 bezoekers. De organisatie van de lezing ‘Vaarwel Engeland’ door Peter 
Brusse gebeurde in samenwerking met De Drukkery, er waren 90 bezoekers. In april 2019 was Chawwa 
Wijnberg te gast, deze activiteit werd door 50 bezoekers bijgewoond. De voor september geplande lezing 
van John Brosens ging niet door. Verder was er een lezing over Noord-Korea (54 bezoekers), en waren er 
lezingen en boekpresentaties van Jan Hooijmeijer (40 bezoekers), Eveline van de Putte (10 bezoekers), 
een literaire tocht met en lezing door Vamba Shariff (respectievelijk 408 leerlingen en 10 bezoekers en 
Susan van der Beek (24 bezoekers).

Als opvolger van SLAZ is ‘Stoere Mannen, Sterke Verhalen’ naar Zeeland gehaald. Een kruising tussen een 
literaire lezing en Human Library. De eerste edities hebben al plaatsgevonden, namelijk op 24 februari 
2019 in Middelburg en op 6 april 2019 in Terneuzen (www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/stoere-mannen-strijken-
neer-in-zeeland~a295b15c/). Beide edities hebben veel aandacht van de media gekregen en zijn doorbe-
zoekers als zeer goed gewaardeerd. In de planning staan nog een voorjaarseditie, een najaarseditie en 
eventueel een festival/zomereditie. ‘Stoere mannen, Sterke Verhalen’ is een samenwerkingsverband tus-
sen Bibliotheek Nijmegen (projecteigenaar), Bibliotheek Uden, PZC en Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

5.7 Standplaats Zeeland
Standplaats Zeeland 2019 is in voorbereiding. Samen met ZMf, ZB/Switch (Team Maatschappelijke 
Projecten) en UCR wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe editie. Het thema zal gericht 
zijn op duurzaamheid, klimaat en milieu. Op 5 november was er een Meet up georganiseerd hieraan 
namen ongeveer 170 bezoekers deel. 

5.8 Artist in Performance
Frank van der Meijden was in 2019 artist in performance. De opening van zijn tentoonstelling La Parata 
Bizarra werd door 225 mensen bezocht. De tentoonstelling en activiteiten rond de expositie trokken 450 
bezoekers.

5.9 Buzzfestival
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Zeeuwse Bibliobussen werd op 11 en 12 oktober het 
Buzzfestival georganiseerd. Op de Markt in Middelburg stonden de meest innovatieve Bibliobussen van 
Nederland en België. Hier werd ook de nieuwe kleine ZBBUZZ geopend die naast de reguliere Bibliobussen 
in de Zeeuwse kleine kernen zich gaat richten op bestrijding van laaggeletterdheid en op digitale inclusie.
Het inhoudelijk programma op de conferentie bestond uit presentaties hoe mobiele bibliotheken een inno-
vatieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland. Vertegenwoordigers uit Portugal, Spanje, 
Hongarije en België belichtten hoe dat in deze landen gebeurt. Ook werd het onderzoek gepresenteerd 
naar laaggeletterdheid in Zeeland en Waasland, België dat in samenwerking met ZB met de Universiteit 
van Gent en UCR, Middelburg werd uitgevoerd. Doel van het onderzoek dat ook een vervolg gaat krijgen 
is nieuwe methoden voor bestrijding van laaggeletterdheid in beeld te brengen.
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