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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
De Bibliotheek Schiedam: 

 Stelt kennis en informatie ter beschikking, zowel in de vorm van collectie, als door 

het organiseren van activiteiten in samenwerking met partners uit de stad.  

 Draagt bij aan educatie en ontwikkeling op zowel scholen als in de wijken van 

Schiedam.  

 Zet zich in voor leesbevordering en kennismaking met literatuur.  

 Zet zich in voor (laag)geletterdheid, zelfredzaamheid, participatie en persoonlijke 

ontwikkeling. 

 Faciliteert ontmoeting en debat en laat bezoekers kennis maken met kunst en 

cultuur.  

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

De Bibliotheek Schiedam heeft een 6-tal fysieke locaties waar programma aangeboden 

wordt met ondersteuning van collectie(s). Daarnaast is de bibliotheek fysiek én 

programmatisch aanwezig in bijna alle basisscholen van het basisonderwijs met de 

Bibliotheek op School (dBos) , daarnaast ook op 1 locatie in het voortgezet onderwijs 

(Lentiz Life) waar leesbevordering en mediawijsheid door middel van vraaggericht werken 

met programma en collectie wordt aangeboden, in nauwe samenwerking met de betrokken 

partners. 

 

De Bibliotheek Schiedam is formeel ‘trekker’ in stad van het zogenaamde Taalhuis, een 

vervolg op de eerder opgestarte Taalcoöperatie. De Taalcoöperatie is in 2017 gestart om 

met verschillende partners, zowel binnen als buiten Schiedam, samen een punt achter 

laaggeletterdheid te zetten. Alle programma’s en dienstverlening die op diverse vlakken 

worden aangeboden, zijn gebaseerd op de kernfuncties van de Wet Stelselvoorziening 

Openbare Bibliotheken (Wsob):  

 

 Ter beschikking stellen van kennis en informatie 

 Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 

 Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;  

 Organiseren van ontmoeting en debat 

 Laten kennis maken met kunst en cultuur.  

 

Onze missie: 

Iedere burger heeft het recht om kennis te nemen van informatie, cultuur en educatie. Het 

is onze opdracht om burgers in dit recht te ondersteunen. De Bibliotheek Schiedam is een 

cultureel ondernemende organisatie, die samen met partners en inwoners bijdraagt aan de 

persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van maatschappelijke kansen van alle burgers. 

 

Net als alle openbare bibliotheken in Nederland heeft de Bibliotheek Schiedam de opdracht 

om burgers te stimuleren, te ondersteunen en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij 

te dragen aan de moderne samenleving. 
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3. Waar zijn jullie goed in? 
De Bibliotheek Schiedam zet zich in voor een kansrijk Schiedam. Door onze 

dienstverlening voortdurend te vernieuwen, spelen we actief in op de veranderende 

behoeften van de maatschappij. Wij zijn laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk om 

(ook) anderen te ontmoeten, om te lezen, te leren en om je te ontwikkelen om wijzer en 

kansrijker te worden.  

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door verschillen in de organisaties en vanuit iedere specialisatie inzet te tonen voor de 

burgers in Schiedam kan er een totaal programma ontstaan die meerwaarde levert voor de 

Schiedammer.  De Bibliotheek Schiedam is permanent op zoek naar samenwerking met 

organisaties die zich willen inzetten voor de inwoners van de stad, op het gebied van 

(digi)taalondersteuning, zelfredzaamheid, participatie, persoonlijke ontwikkeling, 

informatie en cultuur. De hoofdvestiging van de bibliotheek is zeven dagen per week 

geopend voor iedereen die op zoek is naar kennis, informatie of juist om elkaar te 

ontmoeten en ontspanning. 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
De Bibliotheek Schiedam is doorlopend in gesprek met partners in de stad om te peilen 

welke behoeften er zijn. Zo wordt regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

onder de bibliotheekgebruikers en levert de Bibliotheek Schiedam vragen aan de Omnibus 

enquête die door de gemeente af wordt genomen, om zaken als naamsbekendheid en het 

imago te onderzoeken. 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Per jaar bezoeken meer dan 300.000 mensen de dienstverlening van de Bibliotheek 
Schiedam, een meer dan uitgebreid verslag van specifieke activiteiten met aantallen is te 
vinden in de jaarverslagen. 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 

 De bibliotheek Schiedam is zeer actief op sociale media. 

 Op de website is het volledige aanbod te vinden. 

 Het programma van de Bibliotheek Schiedam komt ook op andere websites 

voorbij. 

 Elke week worden persberichten over de actuele zaken verzonden.  

 Op diverse plekken in de stad zijn zogenaamde narrowcastingschermen te vinden, 

met o.a. uitingen van de bibliotheek, per scherm of groep schermen apart online in 

te richten. 

 In het nieuwe Stadsblad wordt ruimte gekocht voor advertenties. 

 Schiedammers die niet online te bereiken zijn, worden via het nieuwe Stadsblad 

bereikt. Ook buiten zijn de uitingen van de Bibliotheek Schiedam te vinden. Er 

wordt actief gewerkt aan de relatie met andere organisaties in de stad zodat bij 

informatiebehoefte wordt doorverwezen naar de Bibliotheek Schiedam. Ook wordt 

naar de kringen rondom deze moeilijk vindbare groepen, bijvoorbeeld via 

leerlingen op scholen kunnen ouders bereikt worden. 
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Stichting De Bibliotheek Schiedam  
Adres:   Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam 

Contactpersoon:  Daphne Meijer 

E-mail:   dmeijer@debibliotheekschiedam.nl 

Tel:     010 – 714 63 00 

Website:   www.debibliotheekschiedam.nl 

Omvang:  24,2 fte professionals, 107 vrijwilligers 

 


