In cijfers

Lelystad

NOP

Dronten

Zeewolde

Urk

Totaal

39,5
12,0
40,0

45,0
13,0
0,0

37,5
64,5
37,5

30,0
0,0
0,0

26,0
0,0
34,0

178,0
89,5
111,5

aantal leden 0 - 18 jaar
aantal leden vanaf 18 jaar
aantal leden totaal

13.166
7.452
20.618

7.957
6.089
14.046

9.173
5.252
14.425

4.505
2.627
7.132

4.347
2.132
6.479

39.147
23.553
62.700

aantal inwoners (per 31 december)
deelnemerspercentage van de bevolking

76.150
27,1

46.374
30,3

40.418
35,7

21.531
33,1

19.463
33,3

203.936
30,7

aantal bezoekers
aantal bezoekers website
totaal aantal bezoekers

348.492

183.218

226.955

120.720

96.863

976.248
391.770
1.368.018

collectieomvang totaal
aantal uitleningen totaal

86.830
470.279

66.691
452.039

70.094
382.820

38.653
223.969

23.259
188.326

285.527
1.717.433

69.433
75

50.784
74

42.172
74

19.890
74

22.594
87

204.873
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409

23
421

1
28

1
70

3
187

112.288
35
1.115

69
1.508
41
28
68,3

49
1.543
39
39
100,0

60
2.958
21
15
71,4

59
1.352
14
11
78,6

42
1.015
12
12
100,0

279
8.376
130
108
83,1

Algemene prestaties
aantal openingsuren vestigingen per 31 december
aantal openingsuren filialen, bibliobus en servicepunten
aantal openingsuren leescafé

Kennis & Informatie
aantal algemene informatie vragen
aanbod databanken
aantal digitale raadplegingen in de bibliotheek
aanbod informatiebijeenkomsten
aantal deelnemers informatiebijeenkomsten
Educatie & Ontwikkeling
aantal activiteiten en themabijeenkomsten
aantal bezoekers activiteiten themabijeenkomsten
aantal basisscholen per gemeente
aantal basisscholen die diensten afnemen van FMB
deelnemerspercentage basissscholen
Kunst & Cultuur
aantal culturele activiteiten
o.a. literaire lezingen, schrijversbezoeken
aantal deelnemers culturele activiteiten

en nieuwe diensten, zowel fysiek als digitaal. In dit jaaroverzicht
komt de vernieuwing ruim aan bod en wordt de maatschappelijke

Deze quote komt van filosoof Paul ter Heyne en is

12.839

6
459

7
1.710

132
2.754

48
479

28
1.022

221
6.424

De rol van de bibliotheek is leren om te gaan met

31
2.173

krijgt een hele nieuwe dimensie. Niet alleen leren

0
0

7
234

8
780

13
1.034

3
125

waarde door tal van voorbeelden geïllustreerd.

opgetekend tijdens het onderzoek naar de strategie

1.299

voor de toekomst van de bibliotheek in Zeewolde

Ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan

(B2020). Later wijdde hij daaraan een artikel in de

het bereikte resultaat. Onze partners en gebruikers bedank ik voor het

Volkskrant.

in ons gestelde vertrouwen.

dat grote aanbod van informatie en daaruit de

De bibliotheek: toegankelijk, pluriform, onafhankelijk en betrouw-

betrouwbare informatie te halen. Geletterdheid

baar. Daar word je wijzer van!

lezen en taalvaardig worden, maar ook mediawijs.

Jan Gommer, directeur - bestuurder

Speciale gasten
Lokale samenwerking

legd in een directiestatuut. Dit statuut sluit aan op de statutair

In Emmeloord is in heel korte tijd een ingrijpende verbouwing

Underground, Agora theater en FlevoMeer Bibliotheek) hebben een

vastgelegde bevoegdheden van de directeur en de Raad van Toe-

gerealiseerd. Met Triade is een huurovereenkomst gesloten voor het

aanpak ontwikkeld voor het verkrijgen van extra opbrengsten en

zicht. De Raad oefent toezicht uit op het bestuur.

huren van 500 m2. Triade exploiteert

het besparen op gezamenlijke inkoop.

In de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met de

Kracht een kadowinkel, drukwerkservice en de koffiecorner in de

Partners taal en lezen

spreiding van expertise en vertegenwoordiging uit alle gemeenten

bibliotheek.

In Lelystad is het Huis voor Taal geopend. Daarvoor is een samen-

die tot het FlevoMeer-werkgebied behoren.

De bibliobus in de Noordoostpolder is per eind 2013 gestopt en de

werking aangegaan met Stichting Welzijn, Stichting voor Vluchte-

pilot met de dorpsbibliotheken in Creil en Marknesse stopt medio

lingen en Nieuwkomers Lelystad en met de Stichting Gilde Samen-

De Raad van Toezicht wordt eind 2013 gevormd door:

2014. Op basis van de resultaten is besloten om, in samenwerking

spraak. In andere gemeenten ontstaan eveneens netwerken rond

❙❙ de heer A.J. Janknegt uit Dronten (voorzitter)

met het onderwijs en lokale partners, een bibliotheekvoorziening

taal en lezen.

❙❙ mevrouw R.N. Heegsma uit Emmeloord

op maat te ontwikkelen voor de doelgroep 0-12 jaar.

De Meerpaal

❙❙ de heer G. Acda uit Lelystad

In Swifterbant is de bibliotheek met beperkte middelen gerestyled

In Dronten wordt met De Meerpaal samengewerkt bij het ontwik-

❙❙ de heer P. Angenent uit Zeewolde

en opnieuw ingedeeld volgens de winkelformule.

kelen van een serviceplein op het gebied van zorg, welzijn, educatie

onder de merknaam Kleur-

Cultuur voor Lelystad

en cultuur. De plannen zitten in de ontwerpfase.

Bibliotheek van de toekomst

Educatief Centrum Biddinghuizen

FlevoMeer Bibliotheek houdt rekening met veranderingen in

In Biddinghuizen werken Kinderopvang Dronten, de drie basisscho-

het consumentengedrag en de invloed van de digitalisering. In

len en FlevoMeer Bibliotheek samen onder één dak.

Zeewolde is een representatief onderzoek gehouden onder de
inwoners naar hun visie op de bibliotheek in 2020 (B2020). Daaruit
zijn drie scenario’s voortgekomen. De

2012-2016 vastgesteld. In 2013 is het accent gelegd op de retailtrai-

de richting van het Huiska-

ning vanwege de invoering van de winkelformule en op de bibliotheek toegepaste retailprincipes. Dit vraagt van de medewerkers

wordt de implementatie

een klantgerichte en ondernemende houding en continue aandacht

ting van de bibliotheek

van dit toekomstbestendig

voor de winkelpresentatie. Vanwege de veranderingen in de samen-

Biddinghuizen in het

scenario voorbereid.

leving, gericht op participatie, is het vrijwilligersbeleid opnieuw

Educatief Centrum.

Gemeente Urk heeft beslo-

gedefinieerd en eveneens met instemming van de Ondernemings-

Met de scholen

ten onderzoek te laten doen

raad vastgesteld.

in het Educatief

naar de bibliotheek van de

Centrum is een

toekomst. Dit onderzoek

Personeelsomvang

dienstverle-

moet leiden tot een bezuini-

De formatie bedroeg eind 2013 63,5 fte, excl. Externe Dienstverlening

ging en beleid voor de periode
2015-2020.

Jelle Brandt Corstius
in Zeewolde tijdens het Theaterdictee
in Paviljoen De Verbeelding ter
gelegenheid van de Boekenweek

FlevoMeer Bibliotheek Dronten
De Rede 80/82
8251 EX Dronten
T 088 008 0740
E dronten@flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
Harmen Visserplein 5
8302 BW Emmeloord
T 088 008 0730
E noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen
Akkerhof 1
8256 BK Biddinghuizen
T 088 008 0750
E biddinghuizen@flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Zeewolde
Ravelijn 1
3891 GN Zeewolde
T 088 008 0760
E zeewolde@flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant
Zuidsingel 61
8255 CE Swifterbant
T 088 008 0755
E swifterbant@flevomeerbibliotheek.nl

FlevoMeer Bibliotheek Urk
Singel 9b
8321 GT Urk
T 088 008 0770
E urk@flevomeerbibliotheek.nl

• www.flevomeerbibliotheek.nl

Jet Boeke
in Dronten ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum bibliotheek

Met instemming van de Ondernemingsraad is het scholingsbeleid

gemeenteraad heeft gekozen voor
merscenario. Op dit moment

Maarten van Rossem
in Emmeloord bij een literair
café in Theater ’t Voorhuys

FlevoMeer Bibliotheek Lelystad
De Promesse 4
8232 VX Lelystad
T 088 008 0720
E lelystad@flevomeerbibliotheek.nl

Personeel en organisatie

nieuwe huisvesting en inrich-

komst gesloten

van de bibliotheek’ (Paul ter Heyne 2013)

4.421

De culturele instellingen in Lelystad (CKC De Kubus, poppodium

ningsovereen-

Er is in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in nieuwe concepten

1.305

het concept Bieb4Kids opgezet.

de bibliotheek in Emmeloord en de

Leren omgaan met informatie, met de zoeksystemen en de media.

te gaan twijfelen aan de maatschappelijke opdracht

3.410

van zijn functie algemene richtlijnen meegegeven die zijn vastge-

gen de verbouwing en nieuwe inrichting van

‘Er is geen reden om in het digitale tijdperk ineens

2.404

560 leerlingen profiteren van deze dienstverlening. Voor hen is ook

digende presentatie van de collectie. In het oog sprin-

toegenomen. Meer informatie is geen garantie voor beter geïnformeerde burgers.

175

de directeur-bestuurder. Aan de directeur zijn voor de uitoefening

De bibliotheek verandert in een aantrekkelijke winkel met uitno-

er bibliotheken zijn om informatie te ordenen en toegankelijk te maken is door de digitalisering alleen maar

22

over het leveren van diensten voor de Bibliotheek op School. Alle

Nieuwe bibliotheken

voor de burger niet gemakkelijker om de weg te vinden in het woud van informatie. De noodzaak dat

52

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering ligt bij

De heer Angenent is eind 2013 volgens rooster afgetreden.

en zelfredzaamheid in een maatschappij die snel verandert. En die veranderingen maken het

41

Van het bestuur

❙❙ de heer R. van der Schans uit Dronten

De maatschappelijke opdracht van de bibliotheek blijft gericht op persoonlijke ontwikkeling

34

Ontmoeting & Debat
aantal bijeenkomsten door bibliotheek
aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten

❙❙ de heer H. Bügel uit Dronten

Daar word je wijzer van!

26

Lezen & Literatuur
aantal activiteiten leesbevordering
aantal deelnemers leesbevordering

❙❙ mevrouw E. Hoekman uit Urk

Jaaroverzicht
2013

(2012: 62,8 fte). Het aantal medewerkers is 128. In de afgelopen jaren is
de personeelsomvang met ongeveer 5 formatieplaatsen afgenomen.

Kees van Kooten
in Lelystad bij de opening
van het culturele seizoen LelystArt

Eva Vriend
in Urk, Emmeloord en Lelystad
een lezing over haar
roman het Nieuwe Land

Dieuwertje Blok in Dronten, Frank
Westerman in Lelystad, Heleen Quantrill in
Urk, Yvonne Keuls in Emmeloord, Ernest van der
Kwast in Lelystad, Peter Buwalda in Emmeloord,
Rien van den Berg in Urk, Els Kloek in Emmeloord
en Dronten, Hans Goedkoop in Dronten, Gerbrand
Bakker in Lelystad, Poekelien Lingbeek in
Emmeloord en Zeewolde, Hans de Bondt in
Swifterbant, Cor de Horde in Emmeloord,
Jannetje Koelewijn in Urk en Yvonne
Kroonenberg in Lelystad.

Voordeel met je Biebpas
Vanaf 1 juni is Flevoland, tegelijk met Limburg, Overijssel en
Zeeland, ook aangesloten bij het landelijke loyaliteitsprogramma

Huis voor Taal

E-books

De boekenmarkt is sterk in beweging en het e-book komt ook bij

Voordeel met je Biebpas. Een geldige bibliotheekpas geeft leden zo

FlevoMeer Bibliotheek in opmars. Na de landelijke e-bookcampagne

toegang tot aanbiedingen op het gebied van kunst&cultuur,

Lees Meer volgt in 2013 de VakantieBieb app, als aanloop naar het

educatie en natuur in Flevoland en de rest van Nederland.

e-bookplatform met 5.000 titels begin 2014.

Alle informatie en honderden ideeën voor een avondje of dagje uit
zijn te vinden op www.voordeelmetjebiebpas.nl.
Met de krasactie van Voordeel met je Biebpas tijdens Nederland Leest
2013 zijn 45 leden van FlevoMeer Bibliotheek in de prijzen gevallen.

HEMA academie

Naast het Huis voor Taal zijn er dit jaar nog meer initiatieven ontplooit op het gebied van volwassenen educatie, zoals:

terdheid onder volwassenen terug te dringen. Eén

❙❙ Cursus Leren doen we samen voor jonge moeders in Dronten

op de tien volwassenen blijkt in deze tijd moeite te

❙❙ Bijeenkomsten voor medewerkers van Concern voor Werk in Lelystad

hebben met lezen en schrijven. In het Huis voor Taal

❙❙ Trajecten Digitale vaardigheid en Samen naar de Bieb in opdracht

is er ruimte voor leren, ontmoeting en coaching door

van gemeente Urk

taalvrijwilligers. Ook zijn er aangepaste leesboeken,

Sterabonnement

oefenprogramma´s en computers beschikbaar en is er

Per leeftijdscategorie kent FlevoMeer Bibliotheek twee abonne-

informatie over het taalaanbod in Lelystad. In het voorjaar

mentsvormen, namelijk het basisabonnement en het sterabonne-

van 2014 wordt het tweede Huis voor Taal gestart in Emme-

ment met meerwaarde. Naast de gebruikelijke inleverattentie en

loord en daarna volgen er nog meer gemeenten.

het onbeperkt lenen per jaar voor betalende leden, hebben leden

Landelijk wordt voor leden op het gebied van e-learning samenge-

met een sterabonnement bovendien geen kosten bij te late inle-

werkt met HEMA. Via de HEMA academie kan ieder bibliotheeklid

vering, de mogelijkheid tot een tweede pas en zijn verder reserve-

vanaf 12 december één voorkeurspakket kiezen uit de onderwer-

ringen binnen Flevoland gratis. Tijdens de openingsfeestweken in

pen ICT, vrije tijd of sociale vaardigheden/social media. Elk pakket

Biddinghuizen, Emmeloord en Swifter-

bestaat uit drie gratis cursussen, die toegankelijk zijn voor compu-

bant geldt de actie van tien euro

ter, tablet of smartphone en na activering een jaar te volgen zijn.

korting op een sterabonnement

eMuziek

Op 14 september opent wethouder Willem de Jager
in Lelystad het eerste Huis voor Taal om de laaggelet-

24/7 welkom

Apps

voor nieuwe en bestaande

De in het voorjaar geïntroduceerde LuisterBieb

In 2013 wordt de ledenadministratie -en communicatie verder

leden. Ook zijn drie trouwe

heeft eind 2013 meer dan 25.000 vaste luisteraars.

uitgebreid met onder andere digitaal inschrijven, betaling via iDeal

In het voorjaar komen er voor leden via eMuziek 900.000 tracks

leden van iedere heropende

Iedereen kan de 250 beschikbare luisterboeken en

en SEPA doorlopende machtigingen. Verder zijn er voorbereidingen

beschikbaar van platenlabels die hun muziek digitaal beschikbaar

vestiging verrast met een

stellen. Dit groeiende aanbod is een dwarsdoorsnede van pop, jazz,

sterabonnement.

hoorcolleges eenmalig downloaden via de App Store
en Google Play Store. Een andere landelijke app
is de VakantieBieb, die rond drie schoolvakanties

wereldmuziek en klassiek. Door met het pasnummer en wachtwoord in te loggen, kan ieder bibliotheeklid gratis per maand 150

Jaarprogrammering Jaarprogrammering

muziektracks streaming beluisteren.

Waar het kan, zet FlevoMeer Bibliotheek haar ontwikkelingen en activiteiten organisatiebreed
uit. Dat betekent voor alle vestigingen
dezelfde programmering. Voordelen

FlevoMeer Bibliotheek
inspireert en nodigt uit!
Retailformule

officiële opening vindt plaats op 18 september

bureau om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn en de

door Jan Steffens, directeur publieksdiensten van

zelfredzaamheid te vergroten. Meer zelfservice betekent in de

FlevoMeer Bibliotheek. Nijntje en FabLab Flevoland

praktijk ruimere openingstijden en onbemande openingsuren.

maken onderdeel uit van het feestprogramma.

neel, dat hiervoor een training volgt.
In 2013 worden de vestigingen in Biddinghuizen, Emmeloord en

B2020 20

Met de campagne B2020 doet FlevoMeer Bibliotheek in opdracht van de gemeente Zeewolde onderzoek naar
de toekomst van haar vestiging in Zeewolde. De wensen van de inwoners

❙❙ In Swifterbant is de heropening op 3 juli en de

FlevoMeer Bibliotheek is lid geworden van het landelijke retail-

En het betekent ook een andere denk- en werkwijze voor het perso-

van deze werkwijze zijn efficiency

worden in april geïnventariseerd en de resultaten maken duidelijk dat de
bibliotheek populair is in Zeewolde. Op basis van een inspiratieavond
met sprekers, de visie van leerlingen van basisschool Het Mozaïek, 50

Accommodatie delen

FlevoMeer Bibliotheek Dronten heeft in 2005 haar intrek geno-

Swifterbant ingericht volgens de retailformule met displayen,

men in cultureel centrum De Meerpaal en deelt als eerste vestiging

frontale plaatsing, focuspunten en een indeling in werelden. Alle

een gebouw, waar ook VVV, CKV, Grand Café, bioscoop, theater en een

materialen over een bepaald thema zijn zo dicht bij elkaar te vin-

servicepunt voor vrijwilligerswerk en mantelzorg gevestigd zijn.

den. Deze nieuwe inrichting is niet alleen overzichtelijk, herkenbaar

In 2012 is er een dorpsbibliotheek geopend in de PKN-kerk in

en inspirerend, maar biedt ook meer gemak en winkelplezier. Voor

Marknesse en verder in de samenwoonschool in Creil. Vanaf 2013 deelt

2014 staat Dronten voor herinrichting in de planning.

FlevoMeer Bibliotheek nog in meerdere plaatsen een accommodatie,

Nieuwbouw & Verbouw

De invoering van de retailformule in Biddinghuizen, Emmeloord

❙❙ In Biddinghuizen openen De Schatkamer, De Tamarisk, De

en verbouw in Emmeloord en Swifterbant. Om de dienstverlening

Biddinghuizen hun deuren in Educatief Centrum Biddinghuizen.

tijdens de bouwactiviteiten zo optimaal mogelijk te laten verlopen,

Het moderne gebouw en de wijze waarop de vijf instellingen

zijn de vestigingen Biddinghuizen en Swifterbant slechts een week

samenwerken is uniek en een aanwinst voor het dorp. De lijnen

gesloten en de vestiging in Emmeloord drie weken. Voor deze weken

zijn kort en de visie ´duurzaam ontwikkelen en samenwerken´

verwijst FlevoMeer Bibliotheek bezoekers door naar haar overige

vormt een solide basis om met elkaar actief te werken aan de

vestigingen en de online dienstverlening.

toekomstige ontwikkeling van opvang, ontplooiing, educatie en

❙❙ In Biddinghuizen verhuist FlevoMeer Bibliotheek tegelijk met

maatschappelijke participatie in Biddinghuizen.

Kinderopvang Dronten op 31 mei naar het nieuwe Educatief

Op 21 november ondertekenen de directeuren van de basisscho-

Centrum Biddinghuizen en na de zomervakantie starten daar ook

len en FlevoMeer Bibliotheek de dienstverleningsovereenkomst

de drie basisscholen die Biddinghuizen rijk is. Tijdens de feestweek

de Bibliotheek op School voor structurele samenwerking op het

50 jaar Biddinghuizen wordt het Educatief Centrum op 10 oktober

gebied van lezen en leesbevordering. Ook wordt gestart met

officieel geopend door wethouder Jan de Graaf.

School Wise, één digitale catalogus en een uitleenprogramma op
maat voor de in totaal 560 leerlingen.
❙❙ In Emmeloord wordt het gemoderniseerde gebouw vanaf de

koffieservice intrekt bij FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.

heropening intensiever gebruikt. Bovendien is de diversiteit van

Op 21 september is het groot feest met medewerking van onder

het aanbod vergroot en staan de Triademedewerkers met een

andere dansschool Artistique, de Strandhoeve, Bouwbedrijf Bos,

beperking zo meer in de maatschappij. Een duidelijk voorbeeld

Muzisch Centrum, Marianne Busser, Marjan Berk en Geronimo

van een win-winsituatie.

Stilton. De openingshandeling wordt verricht door de wethouders
Hennie Bogaards en Wouter Ruifrok.

drie uitgewerkte toekomstscenario’s voor het jaar 2020 wordt in
juni gepresenteerd aan de gemeente Zeewolde. Gekozen wordt
voor het Huiskamerscenario, waarin de thema’s verbinden,
ontmoeten en ontplooien centraal staan.

de zomereditie volgt de herfsteditie en tenslotte
de kersteditie van de succesvolle VakantieBieb.

de lay-out van alle uitingen conform de nieuwe huisstijl.

School Wise

School Wise is een systeem voor het beheren en zichtbaar maken van
de schoolbibliotheek, dat is aangesloten op Bicat Wise. De implementatie is op verschillende basisscholen in 2013 van start gegaan. Ondertus-

iPadcafé

sen lenen de drie basisscholen in het Educatief Centrum Biddinghuizen

In FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpol-

en Het Zuiderlicht in Dronten bibliotheekmaterialen uit in School Wise.

en herkenbaarheid. Omdat

der wordt in het najaar gestart met een

De Warande en De Vogelveste in Lelystad zijn de volgende basisscholen

iedere vestiging een eigen

maandelijks iPadcafé op de woensdag-

die in het nieuwe jaar de materialen laten koppelen om deze vervol-

identiteit en cultuur heeft,

avond voor instructie, nieuwe apps

gens uit te lenen. FlevoMeer Bibliotheek geeft leerlingen en leerkrach-

is daarnaast alle ruimte voor

en het uitwisselen van ervaringen. In

ten ook uitleg over de functionaliteit en meerwaarde van School Wise.

plaatselijke initiatieven. In 2013

2014 wordt de balans opgemaakt of dit

verschijnen er twee brochures

café in een behoefte voorziet en ook van

met een halfjaarlijks programma,
boordevol boeiende lezingen, kleurrijke
festivals, leerzame workshops,verrassende tentoonstellingen, gevarieerde Vrijdag Blijdag-activiteiten
voor de jeugd, een succesvolle BBBB-beurs in FlevoMeer Bibliotheek
Urk en zoveel meer.

start gaat in andere vestigingen.

Bicat Wise

Na de transformatie naar Bicat Wise in 2012
wordt ruim 60% van alle leden digitaal en efficiënt

Website

Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode gaat de nieuwe website
per 1 oktober live. De lay-out is gebaseerd op de landelijke huisstijl,
de infrastructuur is dynamischer en sluit aan op de landelijke dienstverlening. De reacties op de nieuwe site zijn overwegend positief.
Uit statistieken blijkt dat de bezoekers goed hun weg weten te vin-

benaderd. Met dit nieuwe systeem is het nog eenvoudiger

den. De meest geraadpleegde onderdelen zijn nog steeds: verlengen,

24/7 bibliotheekmaterialen te lenen, te verlengen en

openingstijden en zoeken in de catalogus. In 2013 wordt 24% van het

te reserveren. Uitgesproken waardering is er
voor de gratis mailattentie drie dagen
voor inleverdatum.

websitebezoek gedaan met een smartphone of tablet, ten opzichte
van 12% in 2012. Ook de startschermen van alle publiekpc’s in de vestigingen worden in het najaar geactualiseerd.

basisscholen en in Emmeloord met zorginstelling Triade Flevoland.
Wingerd, Kinderopvang Dronten en FlevoMeer Bibliotheek

KleurKracht van Triade met een kadowinkel en print- en

leden wordt een eindrapportage opgesteld. Deze rapportage met

populaire e-books te downloaden en te lezen. Na

butienota en van de nieuwsbrief twee keer per maand. Uiteraard is

namelijk in Biddinghuizen met Kinderopvang Dronten en de drie

en Swifterbant valt samen met de nieuwbouw in Biddinghuizen

❙❙ In Emmeloord is de heropening op 1 juli, de dag waarop

straatinterviews en 500 reacties op digitale onderzoeksvragen aan

enkele weken aan iedereen wordt aangeboden om

getroffen voor het in eigen beheer versturen van de jaarlijkse contri-

Flexibele werkplekken

te laten ontdekken en dit bedrijfsmatig in te zetten. Zo worden

In de eigentijdse vestigingen van FlevoMeer

de workshops iPad voor zakelijk gebruik, Ontdek de wereld van

Bibliotheek is volop ruimte voor inspiratie,

het 3D-printen en Vindbaarheid website aangeboden en zijn er in

ontspanning, bezinning en persoonlijke

diverse vestigingen open inloopuren voor gratis ondersteuning bij

ontwikkeling. De verblijfsduur van de

het bouwen van een website. Naast deze ondersteuning biedt Fle-

gemiddelde bezoeker is opvallend langer

voMeer Bibliotheek ondernemers ook gelegenheid om te netwerken

geworden. Steeds meer jongeren hebben

in de bibliotheek.

behoefte om buitenshuis te studeren en kiezen voor een flexibele werkplek in de bibliotheek. Ze spreken er met elkaar af en maken
voor hun studie gebruik van gratis WiFi en
andere faciliteiten. Met betrouwbare informatie
en horeca binnen handbereik is de bibliotheek ook
steeds meer in trek bij zzp´ers. Ook deze groeiende
groep ontdekt de prettige en gratis werkomgeving
met voldoende parkeergelegenheid en gebruikt de
bibliotheek als virtueel kantoor. Dit is een landelijke
trend, die zeker ook in Flevoland geldt.

Bibliotheek voor Ondernemers

Het landelijke programma Bibliotheek voor Ondernemers is op de
markt om grote en kleine ondernemingen digitale mogelijkheden

BiblioLab

Een primeur in FlevoMeer Bibliotheek Lelystad: op 16 maart opent
gedeputeerde Jaap Lodders het eerste BiblioLab in Nederland.
Deze technische werkplaats is een verzameling van 3D-printers,
3D-scanners en lasersnijders om bezoekers en cursisten in aanraking
te brengen met een nieuwe technologische ontwikkeling. Het is
innovatie en het delen van kennis. Oud en jong kunnen er zelf kennismaken met de magische wereld van het digitaal ontwerpen en
produceren. BiblioLab is een verdieping van de bibliotheek als kenniscentrum en een voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Het is
tot stand gekomen in samenwerking met FabLab Flevoland, die zich
de rest van het jaar inzet om demonstraties, lezingen en workshops
te geven in verschillende vestigingen van FlevoMeer Bibliotheek, bij
Waterschap Zuiderzeeland en tijdens Summerscool in Lelystad.

