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Kerntaken van De Bieb
In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet
voor de toekomst. Het doel: De Bieb nog meer neerzetten als de organisatie bij uitstek gericht op het vergroten van
leesvaardigheid in de Zaanstreek. We hebben deze koers vertaald in twee kerntaken:
1. Leesbevordering en bevordering van mediawijsheid voor de jeugd en jongeren.
2. Bestrijding (digitale) laaggeletterdheid bij kwetsbare groepen.
We hebben in de jaren erna flink geëxperimenteerd met projecten ter ondersteuning van het basisonderwijs en de
kinderopvang en ter versterking van (digitale) basisvaardigheden en bestrijding van laaggeletterdheid. De succesvolle
uitkomsten van deze projecten hebben de keuze voor de twee kerntaken bekrachtigd en richting gegeven aan de
verdere uitwerking hiervan.
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Resultaten 2017
Dit zijn de belangrijkste resultaten in 2017:
1. Leesbevordering en bevordering van mediawijsheid voor de jeugd en jongeren
• Alle basisscholen in Zaanstad en Wormerland hebben een samenwerkingscontract met De Bieb voor De Bieb
op School. Het aantal uren dat een leesmediaconsulent van De Bieb aan een school kan besteden, is verhoogd
van gemiddeld 100 naar gemiddeld 150 uur per schooljaar. Ook zijn voor het eerst door De Bieb opgeleide
voorleesvrijwilligers begonnen met voorlezen op 25 scholen.
• In totaal 34 kinderopvanglocaties, 54 peuterspeelzalen en 8 BSO’s werken structureel samen met De Bieb
aan de doorgaande leerlijn leesplezier en leesbevordering onder de vlag van BoekStart in de kinderopvang of
De Bieb op de BSO.
• D e Bieb bereikt via de basisscholen bijna 16.000 kinderen in de Zaanstreek. Dit heeft geleid tot 320.000 uitleningen
via een schoolbibliotheek, een van de BiebBussen of een van de vaste vestigingen. Het aantal uitleningen is met 8%
gestegen ten opzichte van 2016.
• M
 et het Zuiderzee College (515 leerlingen) onderzoekt De Bieb in een pilot op welke manier en tegen welke kosten
het leesplezier van jongeren in het voortgezet onderwijs kan worden vergroot.
• O
 p verzoek van Humanitas en de gemeente Zaanstad heeft De Bieb het project Voorlezen Thuis overgenomen van
Humanitas. In het laatste kwartaal van 2017 is bij zes basisscholen een pilot gestart om via deze scholen taalarme
gezinnen te selecteren voor dit project.
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Resultaten 2017 – vervolg
2. Bestrijding (digitale) laaggeletterdheid bij kwetsbare groepen
• De BiebAcademy gaf aan 425 mensen een of meer trainingen voor het verbeteren van hun taalvaardigheden of
digitale vaardigheden.
• H et DigiTaalhuis is aanvankelijk opgericht voor de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en verwees in 2017
bijna 800 mensen door naar een formeel en/of non-formeel traject voor de verbetering van hun basisvaardigheden.
• O
 p verzoek van de gemeente Zaanstad biedt De Bieb in de wijken Poelenburg en Peldersveld, deels via een aantal
basisscholen, extra ondersteuning bij het Actieplan Poelenburg Peldersveld. Alle activiteiten zijn gericht op het
vergroten van de basisvaardigheden van inwoners van deze wijken.

3. Overige resultaten 2017
• In de vestigingen kwamen ruim 480.000 (2% meer dan in 2016) bezoekers en er vonden ruim 730.000 uitleningen
plaats (4% minder dan in 2016, exclusief de uitleningen via de scholen).
• D e Volksuniversiteit Zaanstreek, een samenwerkingsproject tussen FluXus en De Bieb, bereikte in het eerste
cursusjaar 660 actieve cursisten met in totaal 36 verschillende trainingen en cursussen.
• V oor de inrichting van het CultuurCluster is met alle betrokken instellingen een binnenhuisarchitect geselecteerd.
Deze heeft een herziening van de inrichting van de vestiging in Zaandam ontworpen, gericht op elementen die mee te
nemen zijn naar het CultuurCluster.
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Ambities 2018
Dit zijn de ambities voor 2018:
1. Leesbevordering en bevordering van mediawijsheid voor de jeugd en jongeren
• Uitbouw van het project Voorlezen Thuis naar 150 deelnemende gezinnen per jaar.
• Pilotproject Voorlezen Thuis voor twee- tot driejarigen.
• Verdere verruiming van het aantal activiteiten om het leesplezier van basisschoolleerlingen te vergroten.
• Uitbreiding van de onderzoekspilot naar groter leesplezier van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs met een tweede
school en evaluatie van de eerste resultaten.
• De ervaringen van de basisscholen en de leesmediaconsulenten met de inrichting van de drie BiebBussen
verzamelen en vertalen in een herinrichting van de bussen.
• Actieve participatie bij het opzetten van een gemeentebreed taalbeleid in Zaanstad.
2. Bestrijding (digitale) laaggeletterdheid bij kwetsbare groepen
• Extra ondersteuning van de inwoners van de wijken Poelenburg en Peldersveld bij het vergroten van hun
taalvaardigheid, in combinatie met extra activiteiten op het gebied van voorschoolse educatie.
• Uitbouw van het DigiTaalhuis met nieuwe samenwerkingspartijen.
3. Overige ambities
• Samen met de andere deelnemers aan het CultuurCluster concrete afspraken maken over hoe de beheerorganisatie
eruit gaat zien.
• De vestigingen in Krommenie, Oostzaan en Wormer in dezelfde stijl opknappen als de vestiging in Zaandam.
• De inrichting van de drie BiebBussen optimaliseren.
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Vooruitblik 2019-2021
Dit zijn de ambities voor de periode 2019-2021:
• V oorbereiden verhuizing van de vestiging in Zaandam naar het CultuurCluster per 1 juli 2021.
• Uitbreiding van de doorgaande leerlijn leesplezier en leesbevordering met het voortgezet onderwijs, zodat De Bieb er
is voor alle jongeren in de Zaanstreek tussen 0 en 18 jaar.
• Uitbreiding van het dienstenpakket De Bieb op School, op basis van lokale en landelijke ontwikkelingen.
• Uitbreiding van de omvang van het DigiTaalhuis: cursisten, vrijwilligers en samenwerkingspartners.
• Voortdurende aandacht voor de promotie van digitaal lezen.
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Westzijde 170a
1506 EK Zaandam
 075 6172252 (op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur)
 postbus@debieb.nl
 www.debieb.nl

