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Voorwoord Raad van Toezicht 

Wat een hectisch, emotievol en veel besproken jaar hebben we achter de rug. Bij het 
schrijven van dit voorwoord wordt de wereld nog steeds beheerst door de gevolgen van 
COVID-19. Ook onze organisatie heeft zich voortdurend moeten aanpassen aan wijzigende 
omstandigheden. Dit heeft veel gevraagd en vraagt nog steeds veel van onze medewerkers 
en vrijwilligers. Zij zijn immers degenen geweest die een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de vele (creatieve) initiatieven die de Bibliotheek Hoeksche Waard ondanks alle 
beperkingen heeft ontplooid. Kijk maar eens naar de succesvolle bezorging van 
verrassingstassen bij onze leden, maar ook naar het benutten van diverse mogelijkheden om 
onze (culturele) omgeving via social media te bereiken.  

Wij van de Raad van Toezicht hebben in 2020 diverse malen digitaal vergaderd. Even 
wennen maar ook hiermee hebben wij gelukkig positieve ervaringen opgedaan. We hebben 
bij ons functioneren op passende wijze uitvoering kunnen geven aan de leidraad 
Governance Code Cultuur. Zo hebben wij onder meer een zelfevaluatie uitgevoerd, hebben 
functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurders plaatsgevonden, heeft een 
herbenoeming van een lid plaatsgevonden en zijn updates over de coronamaatregelen 
besproken. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft hierbij vanuit zijn/haar eigen expertise 
invulling aan gegeven. 

Ten slotte kijken we dus met grote tevredenheid terug op 2020 met veel dank aan en 
waardering voor onze enthousiaste en betrokken medewerkers en vrijwilligers. 

 

Richard Baan 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Voorwoord directie 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Bibliotheek Hoeksche Waard (BHW).  

De BHW is de eerste maanden van 2020 conform de planning van start gegaan met de 
uitvoering van haar dienstverlening en activiteiten. Toen kwam in maart COVID-19 en is de 
rest van het jaar geheel anders verlopen dan verwacht en gepland. De BHW heeft echter 
meteen opgeschaald en met veel enthousiasme en veerkracht een uitgebreide alternatieve 
dienstverlening en vele nieuwe (online) producten neergezet, naast haar reguliere aanbod. 
Er zijn verrassingstasjes met boeken thuisbezorgd, digitale challenges georganiseerd, 
telefonische en online spreekuren opgezet, activiteiten zijn omgebouwd van fysiek naar 
online, etc. Kortom, de BHW is vernieuwd en verbeterd!  

We kunnen niet anders dan onze complimenten uitspreken aan alle medewerkers en 
vrijwilligers die hier met enorme inzet aan hebben meegewerkt.  

In 2020 is onze de nieuwe beleidsvisie en bijbehorende meerjarenbegroting vastgesteld. 
Deze nieuwe beleidsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met vele 
stakeholders, onder andere onze leden, de gemeente Hoeksche Waard, scholen, 
zorginstellingen, het Museum Hoeksche Waard. 

In de Raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard van 26 mei 2020 is de 
Cultuurnota met Uitvoeringsagenda 2021-2024 aangenomen.  

Dat is goed nieuws voor de BHW! Al jaren had de BHW een tekortbegroting. In de loop van de 
jaren is de BHW uitgebouwd van een traditionele uitleenbibliotheek tot een brede 
maatschappelijke bibliotheek, met 10 locaties, strategisch verdeeld over het werkgebied.  

De extra middelen die nodig zijn om de dienstverlening aan te bieden zijn in de Cultuurnota 
aan de BHW toegekend. Ook is extra budget beschikbaar gesteld voor het project 
Cultuureducatie met Kwaliteit, onder andere voor uitbreiding van de activiteiten op de 
middelbare scholen.  

In de nieuwe beleidsvisie spelen we nog meer in op de rol van de brede maatschappelijke 
bibliotheek.  

En staan we wederom voor een inclusieve samenleving, iedereen telt en doet mee!  

Of het nu gaat om (e-)basisvaardigheden, preventie en bestrijding laaggeletterdheid, boek-
aan-huis-diensten, intensivering van de samenwerking met vele partijen, het versterken van 
sociale netwerken, het verbinden van mensen: de BHW gaat ervoor! 
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Ook steken we energie in het doorontwikkelen van het (Digi)Taalhuis en zijn de 
voorbereidingen voor de opening van IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) in een 
vergevorderd stadium. Het vierjarige project Cultuur met Kwaliteit (CMK) 2 heeft door de 
coronamaatregelen enige vertraging opgelopen, maar zal in juni 2021 succesvol worden 
afgerond. Voor de periode CMK 3 liggen er wederom nieuwe kansen en middelen. Er zijn in 
bijna alle vestigingen studieplekken, één of meerdere pc’s voor het publiek, we geven op 
verzoek van de overheid voorlichting over het Donorregister, DigiD en vele andere zaken. Er 
loopt een driejarige pilot voor vier Bibliotheken op School (dBos), ter preventie en bestrijding 
van laaggeletterdheid. De voorbereidingen voor de verhuizing van de centrumlocatie Oud-
Beijerland naar het prachtige historische pand het “Oude Raadhuis” zijn in volle gang. 
Kortom, de Bibliotheek bruist! 

Met veel vertrouwen zien wij de toekomst tegemoet, de BHW is er klaar voor! 

 

Marieke Montenarie en Nell Schuijff 

Directeuren-bestuurders Bibliotheek Hoeksche Waard 
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Hotspots en highlights 

Baanbrekend en grensverleggend 

Over een andere boeg  

In 2020 voerde de BHW haar programma aanvankelijk precies als gepland uit. Maar na twee 
maanden daagde COVID-19 de organisatie net als iedereen uit om het roer rigoureus om te 
gooien. De BHW schakelde heel snel over naar meer online en aan-huis-service, naast de 
reguliere fysieke dienstverlening en activiteiten zo ver dit nog mogelijk was. Zo bleef de 
Bibliotheek de inwoners van de Hoeksche Waard bedienen met een alternatief aanbod, een 
dienstverlening op afstand en verrassende nieuwe producten.  COVID-19-protocollen werden 
opgesteld en weer aangepast in nauw overleg met het RIVM, zodat iedereen veilig gebruik 
kon maken van dit vernieuwde aanbod van de Bibliotheek.   

Met een enorme veerkracht en veel enthousiasme zijn duizenden verrassingstasjes met 
boeken en reserveringen thuisbezorgd, digitale challenges georganiseerd, telefonische en 
online spreekuren opgezet en bestaande activiteiten omgebouwd van fysiek naar online. Zo 
wendde de Bibliotheek Hoeksche Waard haar steven en boekte zij extra voortgang over een 
andere boeg. 

Om ruim bekendheid te geven aan deze nieuwe manier van werken is aan PR extra aandacht 
besteed. Onder meer via de website debhw.nl, digitale nieuwsbrieven, brieven aan alle 
leden, een bericht in het orgaan van Stichting Welzijn HW, vele persberichten in het Kompas 
en informatie op Indebuurt.nl, Hoekschnieuws.nl en Hoekschewaardactief.nl, interviews met 
en persberichten voor het Algemeen Dagblad, uitzendingen van Radio HW en natuurlijk via 
social media (Twitter, Facebook, Instagram) werden de Hoeksche Waarders op de hoogte 
gehouden. 

Grensverleggend lezen  

Zodra de eerste lockdown inging, zijn alle klaarstaande gereserveerde titels op afspraak bij 
mensen thuisbezorgd. In de eerste week van maart is contact gelegd met supermarkten in 
de dorpen, om bij hen een grote voorraad afgeschreven boeken gratis voor het publiek neer 
te zetten. Hiervan werd direct grif gebruikgemaakt. Deze service is gestopt, omdat de 
voorraad afgeschreven boeken opraakte. Veel mensen hebben de BHW laten weten dat zij dit 
een ontzettend geslaagde actie vonden.  

Om gericht te voldoen aan de vraag van het publiek, is de BHW gekomen met een 
“maatwerk” boekenaanbod: leden konden (en kunnen nog steeds) op grond van hun 
favoriete genre een verrassingstas met vier boeken aanvragen, via een speciale telefoonlijn 
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(vier uur per werkdag bemenst) of via internet. Deze tas werd thuisbezorgd en er werd, met 
inachtneming van 1,5 meter afstand, ook een “sociaal praatje” gemaakt met de mensen die 
daar behoefte aan hadden. In 2020 zijn circa 3000 boekentassen bij leners thuisbezorgd of 
afgehaald bij de bibliotheek.  

Deze actie was uniek in Nederland. Andere bibliotheken hebben het voorbeeld gevolgd, 
onder meer in Almere, de bollenstreek, Lansingerland. De KB (Koninklijke Bibliotheek) heeft 
dit idee – ontstaan in de Hoeksche Waard – verder landelijk uitgerold. 

Ondertussen konden bewoners van Zorgcentra Alerimus en Zorgwaard (Numansdorp, Oud-
Beijerland, Puttershoek en in Dienstencentrum ‘t Weegje) vrijelijk uit de inpandige collecties 
putten. De inwoners van de Hoeksche Waard konden en kunnen ook gebruik maken van 
online leesservices: e-books en luisterboeken downloaden. Met de opening van de Thuisbieb 
in week 15 is deze mogelijkheid ook uitgebreid naar inwoners die geen lid waren van de 
BHW. Mensen met leesproblemen 
(dyslexie, slechtziendheid etc.) kregen 
en krijgen via Stichting Passend Lezen 
gesproken boeken en tijdschriften 
thuisgestuurd. De jeugd kon gebruik 
blijven maken van de digitale 
jeugdbibliotheek en van producten 
en diensten zoals BoekStart. Om deze 
services mogelijk te maken werd een 
aansprekend bestelautootje 
aangeschaft: onze Pluk.   

Om iedereen met vragen op weg te helpen stelde de BHW een telefonische hulplijn 
beschikbaar, op werkdagen ’s ochtends en ’s middags en ook via Whatsapp. Hier is intensief 
gebruik van gemaakt.  

De maatschappelijke bibliotheek 

Het ruime publieksaanbod van fysieke activiteiten op locatie - zowel voor jeugd als 
volwassenen - is per 16 maart afgelast. Alle aangemelde bezoekers, sprekers, schrijvers en 
genodigde gasten, samenwerkingspartners (scholen!) en contractanten zijn persoonlijk op 
de hoogte gesteld. Daarvoor in de plaats is vrijwel direct een fine fleur aan alternatief online 
aanbod gekomen. 

Diverse inloopspreekuren zijn tijdens de lockdowns via telefonische spreekuren doorgezet, 
zoals de formulierenhulp van Humanitas, het belastingspreekuur en het digitaal spreekuur. 
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Zo bleef de BHW coronaproof bereikbaar voor vragen over belasting, allerhande 
overheidsinformatie, e-books, luisterboeken, digitale issues en zelfs donorregistratie.   

In het kader van Een Leven Lang Leren kon het publiek via www.bibliotheekcampus.nl online 
cursussen en workshops volgen. Ook heeft de BHW diverse webinars georganiseerd, 
bijvoorbeeld over het maken van websites en vindbaarheid op internet.  

Vanaf 11 mei gingen de deuren weer stapje voor stapje open en werden de mogelijkheden 
mondjesmaat verruimd. In de tweede helft van 2020 konden diverse activiteiten, zoals het 
digitaal spreekuur, Klik & Tik, lezingen, filmvoorstellingen en overige activiteiten op kleine 
schaal weer fysiek worden georganiseerd.  

DigiTaalhuis HW 

Tijdens de lockdowns heeft de BHW wekelijks de taalhuisvrijwilligers online les- en oefentips 
voor de NT2- taalvragers gestuurd. Ook online lesmaterialen werden hierbij aangereikt. Deze 
communicatie verliep telefonisch, via de mail, de interne weekbrief, de website en de 
Nieuwsbrief voor Taalvrijwilligers. De BHW heeft de taalvrijwilligers doorlopend 
instrumenten aangeboden om online, per video of telefonisch contact te houden met de 
taalvragers. Met name is er ook aandacht besteed in verschillende talen en begrijpelijk 
Nederlands, aan het coronavirus, de mogelijke gevolgen, de voorschriften en de aanpak, enz.  

Ook is het DigiTaalhuis HW gestart met twee keer per week een Hoeksche Waardse 
Babbelbox; een soort Taalcafé, maar dan online vanuit de eigen huiskamer. Hier bleek veel 
animo voor te zijn met elke keer zo’n dertig deelnemers.  Later in het jaar konden de 
taallessen ook weer fysiek worden gegeven.  
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Ondertussen heeft de BHW hard gewerkt aan de uitrol van het IDO (Informatiepunt Digitale 
Overheid), Digisterker voor jongeren en aan de voorlichting over de nieuwe Donorwet. 
Mensen die vragen hebben over de nieuwe Donorwet of het Donorregister kunnen hiervoor 
bij de openbare bibliotheek terecht. Men krijgt uitleg over de nieuwe wet of hulp bij het 
invullen van hun keuze of ze wel of geen donor willen zijn. Met deze service geeft de BHW 
verdere invulling aan haar informatiefunctie en positionering als brede, maatschappelijke 
bibliotheek. Deze dienstverlening is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stichting 
Digisterker. 

De VoorleesExpress heeft bij alle gezinnen die reeds 
deelnamen of aangemeld waren, thuis een tasje gebracht met 
materialen om voor te lezen en andere toepasselijke 
(voor)leespresentjes. Voor de gezinnen die hiervoor 
openstonden was er videocontact tussen de kinderen, de 
ouders en de voorleesvrijwilliger.  

 

 

 

 

Altijd dichtbij in tien dorpen 

In de loop van de jaren is de BHW uitgebouwd van een traditionele uitleenbibliotheek tot 
een brede maatschappelijke bibliotheek, met 10 locaties, strategisch verdeeld over het 
werkgebied.  

De extra middelen die nodig zijn om de dienstverlening aan te bieden zijn in de Cultuurnota 
aan de BHW toegekend. Ook is extra budget beschikbaar gesteld voor het project 
Cultuureducatie met Kwaliteit, onder andere voor uitbreiding van de activiteiten op de 
middelbare scholen.  

Jeugd en Onderwijs 

De driejarige pilot Bibliotheek op School op CBS De Vliet in Klaaswaal is per einde schooljaar 
2019/2020 geëindigd. De pilot heeft positieve resultaten laten zien, zoals de toename van het 
leesplezier en daardoor de verbetering van het technisch lezen.  
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Direct bij het ingaan van de intelligente-lockdownmaatregelen in maart heeft de BHW 
contact opgenomen met alle scholen (primair onderwijs) om het online thuisaanbod taal en 
lezen onder de aandacht te brengen. Ook is informatie verstrekt over de 
verrassingstassenactie en de thuisbieb. Door de scholen is dit aanbod één op één doorgezet 
naar de ouders van de leerlingen, zodat alle kinderen gebruik konden maken van het online 
lees- en voorleesaanbod van de BHW en de verrassingstassen. Na een positieve feedback zijn 
wekelijks nieuwsbrieven gestuurd naar scholen met online (lees) en informatieve tips voor 
ouders. 

Er was bijvoorbeeld elke week een week challenge, een educatieve activiteit waarbij de 
leerlingen werden uitgedaagd deel te nemen. Pronkstukje was de 3D-challenge: kinderen 
konden hun eigen 3D-ontwerp sleutelhanger – via 3D-tekenprogramma TinkerCad – 
insturen, waarna de BHW het ontwerp uitprintte en het naar het kind thuis opstuurde.  

Meelopend met de Zoek-de-berenactie, om kinderen te activeren de frisse buitenlucht in te 
gaan, heeft de BHW het prentenboek We gaan op berenjacht voorgelezen in een verrassende 
online setting. Heel veel medewerkers van klantenservice tot directie, hebben op vrijwillige 
basis meegewerkt aan dit filmpje. Dit filmpje is voor kinderen te bekijken via YouTube of te 
vinden via de website debhw.nl. Hieraan was een online landelijke speurtocht gekoppeld, 
waaraan door onze promotie door veel Hoeksche Waarders is deelgenomen.  

De Minecraft- en de CoderDojo-workshops zijn naast fysiek, ook online aangeboden. In het 
najaar is voor de jeugd een fysieke Shogi-workshop georganiseerd.  Groepsbezoeken konden 
in de eerste maanden en tweede helft van het jaar fysiek plaatsvinden, zoals Duik in een 
Boek, Find-It, bezoeken in het kader van de Nationale Voorleesdagen en de 
Kinderboekenweek, BoekStart-activiteiten, Biebescapes, klassikaal ruilen, activiteiten 
rondom Zomerlezen, etc.  

Het CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit), onder de paraplu van de BHW, heeft het idee van 
de verrassingstasjes overgenomen en aangepast en heeft zodoende via de scholen circa 
4000 tasjes met kunstlessen verspreid. Met veel creativiteit tot gevolg. Zo kwamen schaar, 
lijm en kwast bij vele kinderen thuis uit de kast.  
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De BHW kon het moeilijke coronajaar door al deze activiteiten met een positief gevoel 
afsluiten: we hebben onszelf opnieuw uitgevonden met een baanbrekend en 
grensverleggend online aanbod en een thuisaanbod voor lezers. Dat nemen we mee de 
toekomst in, terwijl de andere kant, gewoon direct contact in de bibliotheek, even zo goed 
blijft bestaan.  
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