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Vol van 
Zeeland

Met trots presenteren wij deze verkorte versie van ons jaarverslag. 

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) is het hart 

van kennis, informatie en cultuur in Zeeland. De financiering 

door Provincie Zeeland, gemeenten Middelburg en Vlissingen, 

basisbibliotheken in Zeeland en externe opdrachtgevers zet ZB in 

voor de inwoners van Zeeland. 

Het doel voor de komende drie jaar is dat ZB doorgroeit tot één van de grote, 

moderne en innovatieve bibliotheekorganisaties in Nederland. In 2019 zijn wij daar 

mee gestart. Op drie van de vijf wettelijke taken van de openbare bibliotheken 

gaat ZB meer inzetten; op de kennis- en educatieve functie en het kennismaken 

met kunst en cultuur, aansluitend bij de Middelburgse en de provinciale culturele 

infrastructuur. Voor de onderzoeksfunctie van ZB is Provincie Zeeland de 

rechtstreekse opdrachtgever. In 2019 heeft ZB meegewerkt aan een extern 

onderzoek naar de toekomst van deze functie in Zeeland. Het resultaat wordt dit jaar 

verwacht. Samenwerking met andere instellingen en zoveel mogelijk vrije toegang 

bieden tot informatie zijn sleutelbegrippen. 

Het grootste kapitaal van ZB bestaat uit de medewerkers. Zij hebben in 2019 hard 

gewerkt aan de optimale dienstverlening op alle terreinen waarop ZB werkzaam is. 

Wij, management en RvT, zijn zeer dankbaar voor hun inzet. 

dr. P.J. (Perry) Moree
Directeur-bestuurder
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ZB in cijfers

Bibliobussen
5.489

Vlissingen
9.905

40.589 leden in 2019 840.329 uitleningen 
en verlengingen in 2019

Bibliobussen
118.582

Vlissingen
185.102

Middelburg
536.645

Exposities en 
activiteiten* 

*Bijvoorbeeld: Kinderfilms, 
lezingen, studiekringen en 
boekpresentaties.

Exposities

Activiteiten

Top 5 
Activiteiten in 2019

HRM in cijfers

Wetenschapsdag
1765 bezoekers

Zeeuwse Boekenprijs 
ruim 100 bezoekers

Standplaats Zeeland 
met Jan Rotmans 

Jan Rotmans bezocht in twee 
dagen verschillende activiteiten 

en bijeenkomsten in de 
bibliotheek en daarbuiten. Ook 
was hij te gast bij de Klokhuis 

en Tegenlicht Meet Ups.

2018 2019

Klokhuis 
Meet Up 

Vier edities 
met 40, 50, 

60 en 75 
kinderen. 

Middelburg
25.195

Expositie Artist in Performance 
en workshops met Frank van der Meijden

120 bezoekers bij de opening

Aantal vrouwen in dienst

Aantal vrijwilligers

Medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt

Aantal mannen in dienst

Aantal deeltijders

Aantal stagiair(e)s

Aantal uitzendkrachten

Bezettingsformatie

Gemiddeld ziekteverzuim 

Totaal aantal medewerkers  

68,07%

113

8

31,93%

126

11

3

114,72

4,77%

166

67,75%

92

3

32,25%

141

6

3

122,04

5,86%

186
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Podium voor ontmoeting 
en debat 

ZB is een ontmoetingsplaats voor iedereen in Zeeland met 

interesse in Zeeuwse cultuur, literatuur, geschiedenis en 

maatschappelijke onderwerpen. Wij werken samen met diverse 

instellingen en zetten belangrijke maatschappelijke en culturele 

onderwerpen, trends en vraagstukken op de agenda en geven deze 

een podium.

Klokhuis Meet Ups 

Samen met de NTR gingen we aan de slag met de pilot Klokhuis Meet Ups. Het gaf 

de jeugdige bezoekers stof tot nadenken. En in 2020 gaan we met de Meet Ups 

door. Een landelijke primeur!

VPRO Tegenlicht Meet Ups Zeeland

Gastsprekers als Anita Pijpelink, Barbara Oomen, Rob van Hattum, Eveline van de 

Putte en prof. dr. ir. Jan Rotmans wisten het publiek van begin tot eind te boeien 

met hun bijdragen.

Verkiezingsdebat Statenverkiezingen 2019 

Verkiezingsdebat? Ook dat organiseerde ZB! We werkten samen met de Vereniging 

Zeeuwse Gemeenten en de Zeeuwse Milieufederatie op het gebied van milieu, 

klimaat en natuur. 

Human Library

Mensen ‘lezen’, dat is de Human Library. Interessante mensen, die je in het 

dagelijks leven niet snel spreekt. Bij de derde editie gingen acht ‘levende’ boeken in 

gesprek met belangstellenden. Zij kregen een kijkje in het leven van bijvoorbeeld 

een oorlogsveteraan, een rolstoelgebruiker en iemand met anorexia. 

4

6

225

432

Klokhuis Meet Ups

Tegenlicht Meet Ups

bezoekers Klokhuis Meet Ups

bezoekers Tegenlicht Meet Ups
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Planbureau

Uit onderzoek en monitoring krijgen we de kennis die 

nodig is om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen 

en trends in Zeeland. Het Planbureau volgt ontwikkelingen op 

het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, 

zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur.

Zo zijn er interessante onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt 

waar het thema ‘immigratie in Zeeland’ als input dient voor het Aanvalsteam 

Arbeidsmarkt, bestaande uit Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en 

overheden. Ook over kinderen in het primair onderwijs. In het onderzoek naar 

ruimte en landschapsbeleving hebben we gekeken waarom bepaalde regio’s meer 

aantrekkelijk zijn voor Zeeuwen dan andere regio’s.

Lees alle resultaten van eigen en extern onderzoek terug op:

Wetenschapsdag 

Maar liefst 1765 kinderen en (groot)ouders 

bezochten de Wetenschapsdag in de ZB. 

Het thema van de dag was in deze editie 

gekoppeld aan de Kinderboekenweek 

‘Reis je mee?’. Naast het rijden in een mini-

Tesla en ‘meevaren’ met een virtual reality bril, werd er ook door

ons een Klokhuis Meet Up over zelfrijdende auto’s georganiseerd.

Schatkamer van 
kennis en informatie

Lees meer over de jaarlijkse 
Zeeuwse Boekenprijs

Lees meer

https://www.zeelandscan.nl
https://zeeland.databank.nl
https://www.dezb.nl/zeeland/zeeuwse-boekenprijs.html
https://www.dezb.nl/planbureau.html
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Bibliotheek: hart van kennis, 
informatie en cultuur in 
Zeeland 

ZB is dé openbare plek waar iedereen welkom is. We zijn een 

Bibliotheek en Provinciale Ondersteunings Instelling (POI), maar 

ook hebben we de wetenschappelijke steunfunctie voor Zeeland. 

Wij treden op als adviseur, leveren diensten en ontwikkelen 

producten voor onderwijs, bedrijfsleven, bibliotheken, 

instellingen en particulieren in Zeeland. Naast het leveren 

van informatie, educatie en ontspanning organiseren we een 

diversiteit aan culturele evenementen.

Dienstverlening

De Zeeuwse Bibliobussen (de ColumBus en de Biblioservicebus) 

maken deel uit van het netwerk van Bibliotheekvoorzieningen in 

Zeeland. Zij zijn de toegangspoort tot de collecties en diensten 

van alle Bibliotheken in Zeeland en diverse overheidsdiensten. 

De Bibliobussen hebben ruim 91 halteplaatsen 

in Zeeland.

ZB Digitaal
Uitgelicht

6

Ruim 850.000 mensen bezochten de Beeldbank, Krantenbank, 

Tijdschriftenbank, Encyclopedie van Zeeland, Zee(uw)post en dezb.nl.

https://www.dezb.nl/zeeland/beeldbank-zeeland.html
https://www.dezb.nl/zeeland/krantenbank-zeeland.html
https://www.dezb.nl/zeeland/tijdschriftenbank-zeeland.html
https://www.dezb.nl/zeeland/zeeuwpost.html
https://www.dezb.nl/zeeland/zeeuwse-collectie1.html
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ColumBus Onderwijsservicebus 
Bezoekt 27 basisscholen in Zeeland verdeeld over 5 gemeenten:

Bieb on Tour

18.286 
Informatieve vragen

476

150

238

Postzegels/postzegelvellen

Iris-cadeaucheques

Opgeladen Ov-chipkaarten

7

Middelburg

Borsele

Veere

Schouwen-
Duiveland

Noord-
Beveland 54

2

6

10

91
Haltes

118.582
Uitleningen

4 evenementen per jaar

De bus staat op minstens

2348
Leerlingen in Zeeland bezocht

Biblioservicebus 
Naast het uitlenen van boeken verzorgde de Biblioservicebus in 2019 

de volgende diensten:

https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen.html
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Internationaal Buzzfestival 
in Middelburg 

ZBBUZZ 

De ZBBUZZ werd in 2019 toegevoegd als derde bus. De bus bezoekt maandelijks 

de dorpen in de gemeentes Veere en Noord-Beveland. Het informatiepunt is voor 

mensen die moeite hebben met het vinden van overheidsinformatie, bijvoorbeeld 

huur- en zorgtoeslag, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering.

Vlissingen

De Vlissingse vestiging van ZB bevindt zich in het bioscoopgebouw 

CineCity. Deze Bibliotheek brengt net als ZB in Middelburg 

mensen, informatie, educatie en cultuur samen. Natuurlijk door 

de collectie, maar zeker ook door het organiseren van de vele 

activiteiten, spreekuren en workshops.

Centrum voor culturele 
en educatieve activiteiten 

Cultureel
Kunstbende Zeeland

Kunstbende is een landelijke wedstrijd voor jong creatief talent. ZB organiseert en 

coördineert de Kunstbende in Zeeland. 

Popaanzee

Popaanzee is hét Zeeuws platform voor talentontwikkeling in popmuziek en wordt 

gecoördineerd door ZB. Popmuzikanten vermaakten het publiek tijdens Popaanzee 

Goldrush bij het Zeeland Nazomerfestival met muziek in verschillende genres.

Bekijk 
hier de video

https://www.youtube.com/watch?v=CCiE5QnfJTI&feature=youtu.be
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/talentontwikkeling.html
https://www.dezb.nl/vlissingen.html
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Kinderkunstweek

Het thema ‘Energieke kunst’ kwam naar voren in diverse activiteiten. Kinderen 

werden uitgedaagd om de ‘Grootste Calder-mobile’ te maken. Zoro Feigl signeerde 

zijn kunstwerken die kinderen konden aanschaffen met de Kinderkunstbon. 

Samen met beeldend kunstenares Ollo Feensta maakten ze hun eigen bewegende 

kunstwerk.

Voorleesontbijt

Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het lezen van kinderen te bevorderen. 

Op school, maar ook thuis. Want ouders zijn immers de beste leesbevorderaars. 

Burgemeester Harald Bergmann en zijn vrouw Marjolijn lazen in de ZB 

Middelburg voor op een megagroot bed. In Vlissingen opende wethouder 

Albert Vader het Voorleesontbijt waarna ze startten met een dansje en afsloten 

met voorlezen.

Educatie
Onderwijs

ZB ondersteunt de scholen bij het bevorderen van leesplezier, stimuleren van 

taalontwikkeling en vergroten van de mediawijsheid. 

Literaire Tocht

Het project de Literaire Tocht voor leerlingen van het Zeeuws voortgezet– en 

beroepsonderwijs vindt jaarlijks plaats in het kader van Four Freedoms door het 

jaar heen.

Laaggeletterdheid

Door het verbeteren van de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale 

vaardigheden verminderen we laaggeletterdheid. 

Lees meer over 
Boekstart: boekjes voor 

de allerkleinsten

https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie.html
https://www.dezb.nl/bnl/jeugdbibliotheek.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/maatschappelijke-projecten/four-freedoms-door-het-jaar-heen.html
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IDO (Informatieloket Digitale Overheid)

Het Informatiepunt werd in 2019 geopend en is bedoeld voor mensen die moeite 

hebben met het vinden van overheidsinformatie (bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, 

belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering).

Taalhuis Walcheren

Samen met 30 samenwerkingspartners voert ZB het Taalhuis Walcheren uit. Het 

Taalhuis is er voor iedereen vanaf achttien jaar die moeite heeft met lezen, spreken 

of schrijven in het Nederlands. Ook voor rekenen en digitale vaardigheden, zoals 

omgaan met computers en internet kun je bij het 

Taalhuis terecht. 

Digitaal aanbod

ZB biedt cursussen, workshops en ondersteuning bij allerlei digitale vaardigheden 

aan. Zo bieden we bijvoorbeeld de basiscursus internet Klik&Tik. Ook met de cursus 

Digisterker helpen we mensen om te gaan met de websites van de Belastingdienst, 

het UWV en de gemeente. 

*Activiteiten Taalhuis zijn bijvoorbeeld: Taalcafés en leesclubs.

*Voorbeelden: Hoe werkt Instagram?, Hoe werkt WhatsApp?, Omgaan met je iPad, je Smartphone 
of je tablet, Digisterker, Digitaal nalaten, Opslaan in de Cloud en werken met je DigiD.

Media-educatie Walcheren 
(Middelburg, Vlissingen en Veere)

81 Aantal gegeven workshops en cursussen*

1639 360Deelnames activiteiten 
Taalhuis* Bezoeken Taalhuisloket

Taalhuis Walcheren 
In Middelburg en Vlissingen. In Veere in 2019 nog geen activiteiten.

4186
Computerles voor beginners (Klik&Tik)

182 gegeven lessen lesdeelnames

https://www.dezb.nl/wat-we-doen/informatiepunt-digitale-overheid.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/taalhuis-walcheren.html
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Werkplaats voor 
duurzaamheid in Zeeland

Standplaats Zeeland

Standplaats Zeeland is een initiatief van ZB. Hiermee geven wij op een nieuwe 

manier vorm aan onze maatschappelijke functie van ontmoetingsplaats op 

sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied. In dit programma komen 

relevant-maatschappelijke thema’s aan de orde. In de editie van 2019 is 

gekozen voor de thema’s duurzaamheid, klimaat en milieu. Speciale gast was 

transitiedeskundige prof. dr. ir. Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Er waren ontmoetingen met ondernemers, onderwijs en overheid, jongeren en 

maatschappelijke organisaties. 

Message in a Bottle-Slag om de Schelde

Gedeputeerde Harry van der Maas opende de tentoonstelling ‘Message in a Bottle’ 

– Slag om de Schelde. De tentoonstelling bestaat uit de twaalf mooiste gedichten 

over het thema ‘Vrijheid’, geschreven door jongeren die hebben meegedaan aan de 

gedichtenwedstrijd. Het project komt voort uit het programma Four Freedoms door 

het jaar heen en wordt financieel ondersteund door Provincie Zeeland, Europe Direct 

en Het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Europees project

ZB neemt voor de komende vier jaar deel aan het Europese project 

I-Know-How (Interreg 2 Zeeën-programma) dat is gericht op de 

duurzame inzetbaarheid van mensen met kanker. De algemene 

doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen die de diagnose 

kanker krijgen, te laten blijven of terugkeren naar hun werk. 

Er wordt gewerkt aan drie innovatieve diensten voor 

werknemers, maar ook voor werkgevers, leidinggevenden, 

HR professionals, re-integratiecoaches en zorgverstrekkers.

https://www.dezb.nl/zeeland/zeeuwse-collectie/slag-om-de-schelde-en-75-jaar-vrijheid.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/standplaats-zeeland.html
https://www.dezb.nl/wat-we-doen/interreg-i-know-how.html
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Wist je 
dat? Er in Zeeland 

103.873 e-books zijn 
geleend in 2019? 

ZB in Middelburg 
260.042 bezoekers 

had in 2019?

Er 851.324 
mensen onze 

website hebben 
bezocht in 2019?

ZB in 2019 ruim 21.254 
nieuwe materialen heeft 
aangeschaft? Met name 

boeken, maar ook muziekcd’s, 
dvd’s en puzzels.

Wist je dat ZB met meer dan 500 partners 
in en buiten Zeeland samenwerkt?

Er ruim 42 kilometer 
aan boekenplank ligt in 

de ZB?

https://www.dezb.nl/samenwerkingspartners.html
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