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1. STADKAMER EN DE TOEKOMST 
Inleiding 
In deel 1 van onze strategische visie beschreven we waar Stadkamer nu staat.   
In dit deel beschrijven we onze belangrijkste doelen voor de komende jaren.    
Wij hebben een tweetal speerpunten geformuleerd en voor elk label van  
Stadkamer en voor elke vestiging hebben we de ontwikkelingsrichting bepaald. 
Wij zijn hierbij zo concreet mogelijk, maar onze plannen zijn niet in beton gegoten. 
Zo kunnen wij flexibel zijn in deze snel veranderende wereld. In deel 3 van de stra-
tegische visie vind je de kengetallen van onze organisatie. 

1.1 Twee belangrijke trends 
Uit onderzoek van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau, het Trendbureau Overijssel, Rijnbrink 
en de gemeente Zwolle hebben wij twee belangrijke trends gehaald. Allereerst is dat de tweedeling van 
de maatschappij: een groep mensen krijgt steeds meer moeite om de aansluiting te houden bij de maat-
schappij. Dat kan aan verschillende factoren liggen, waarvan de belangrijkste factor het verschil in oplei-
dingsniveau blijkt te zijn. 
De tweede trend is de technologische ontwikkeling. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de samenle-
ving dan zien we dat technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Dat betekent dat iedereen zich moet 
leren verhouden tot die ontwikkeling. Stadkamer ziet daar een rol voor zichzelf weggelegd. 
Het zijn twee trends waarbij kennis een cruciale rol speelt. En het zijn twee trends die impact hebben op 
het leven van individuen, maar ook op de maatschappij als geheel. De effecten zijn van invloed op zowel 
het werk- als het persoonlijk leven van mensen. Op praktisch gebied bijvoorbeeld: de overheid communi-
ceert steeds meer digitaal, maar niet voor iedereen is dat bij te houden. Hoe zorgen we voor voldoende 
digitale vaardigheden? Wat betekent robotisering voor de arbeidsmarkt? Wat voor kennis hebben kinderen 
nodig in de maatschappij van de toekomst? Hoe zorgen we dat iedereen mee kan (blijven) doen? Infor-
matievoorziening, kennisontwikkeling en debat zijn onmisbaar om met elkaar antwoorden op deze vragen 
te formuleren. 

1.2 De situatie in Zwolle 
De maatschappij bestaat natuurlijk uit meer dan twee groepen. De term tweedeling gebruiken wij om dui-
delijk te maken dat er een groep is die in staat is om op alle fronten bij te blijven en een groep die op één 
of meer gebieden op achterstand raakt of dreigt te raken. Dat heeft onder andere te maken met laagge-
letterdheid en armoede. Wie de taal niet beheerst, kan in deze talige maatschappij moeilijk functioneren. 
En wie in armoede leeft, houdt weinig energie over om te werken aan de eigen ontwikkeling of dat van de 
kinderen. Zo stapelen de problemen zich op. 

Zwolse cijfers 
• 10.000 laaggeletterden tussen de 18 en 65 jaar
• 65% van autochtone komaf, 35% allochtoon
• 6400 Zwolse huishoudens leven langer dan een jaar in armoede 
• 2100 van de ruim 26.000 Zwolse kinderen heeft hiermee te maken 

Landelijke cijfers
• 25% van de kinderen verlaat de basisschool met taalachterstand van 2 tot 2,5 jaar
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Via het buurt-voor-buurt onderzoek van de gemeente uit 2016 weten we meer over de maatschappelijke 
weerbaarheid van Zwollenaren. De gemeente bekeek onder de noemer ‘capaciteiten’ hoe het ervoor 
staat met opleiding en gezondheid en of mensen over voldoende inkomen en voldoende taalbeheersing 
beschikken. Onder het hoofdstuk ‘participatie’ werd onderzocht hoe het zat met het hebben van werk en 
sociale contacten, het meedoen met sociale en culturele activiteiten en de maatschappelijke inzet.
Per wijk ontstond zo inzicht in de meest voorkomende problemen. Op basis daarvan heeft de gemeente 
opgaven geformuleerd per stadsdeel. Stadkamer wil hier met het vestigingenbeleid op aansluiten. Hier-
over lees je meer in hoofdstuk 2. 

1.3 Technologische ontwikkelingen   
Van belasting betalen tot je meterstanden doorgeven of het afsluiten van een zorgverzekering: voor steeds 
meer zaken hebben mensen een DigiD nodig. Meer dan een miljoen Nederlanders die wel een DigiD zou 
moeten gebruiken, doet dat nog niet. In Zwolle is hier niet specifiek onderzoek naar gedaan, maar wij 
merken dat ook hier een deel van de inwoners de digitalisering van de samenleving niet bij kan benen. 
Naast digitalisering van de communicatie, hebben we ook te maken met robotisering. Steeds meer taken 
worden door robots uitgevoerd. De arbeidsmarkt zal hierdoor onherkenbaar veranderen. Deskundigen 
stellen dat, net als ten tijde van de industriële revolutie, hele beroepsgroepen verdwijnen en dat de inrich-
ting van de maatschappij daardoor ook zal veranderen. Dit vraagt om debat, maar ook om aanpassings-
vermogen Je bent er niet meer met een diploma na je eerste opleiding, je moet een leven lang leren. 

Ook onmisbaar voor de toekomst is creativiteit. Dat wordt duidelijk door de opkomst van de Makerbewe-
ging. De Makerbeweging bestaat uit digitale doe-het-zelvers: onafhankelijke uitvinders, ontwerpers en 
knutselaars, die werken in zogenaamde fablabs en makersplaatsen. Zij zetten zich af tegen het produce-
ren van standaardproducten door het digitale doe-het-zelven centraal te stellen. Makers koppelen hun cre-
ativiteit aan technologie door eigen producten te maken met bijvoorbeeld 3D-printers, microcomputers en 
sensoren. Door deze middelen dan weer te verbinden met (de mogelijkheden van) het internet, ontstaan 
er nieuwe mogelijkheden om dingen te creëren. De beweging wordt langzaam groter, omdat 3D printers, 
sensoren en microcomputers betaalbaarder worden. De Makerbeweging is intussen ook onderdeel van 
de discussie in het onderwijs over de 21e eeuwse vaardigheden. In fablabs en makersplaatsen zijn ook 
onderwijsprogramma’s voorhanden. 
De Makerbeweging levert kansen op, maar heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Voldoende reden, 
ook voor hen die al wel een schooldiploma op zak hebben, om op dit terrein bij te blijven.  

Stadkamer speelt met haar aanbod in op de snelle technologische ontwikkeling. Uiteraard maakt  
Stadkamer ook voor haar eigen bedrijfsprocessen gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden. 
Stadkamer zet bijvoorbeeld sorteerrobots in. De landelijke organisatie van bibliotheken onderzoekt hoe wij 
algoritmes in kunnen zetten en welke plek de bibliotheek in de toekomst in kan nemen in een zogenaamd 
slim huis. 

Of je nu voorloper of achterblijver, oud of jong of Stadkamer zelf bent: zonder kennis van de technologische 
ontwikkelingen raak je achterop. Een groep mensen is niet in staat om op eigen kracht de ontwikkelingen 
te volgen, daardoor ontstaat (opnieuw) een kloof. In het volgende hoofdstuk is te lezen wat Stadkamer 
daaraan wil doen. 

KENNIS SPEELT EEN 
CRUCIALE ROL 
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Sterk Zwak

Sterke positie in de stad Onvoldoende interne verbinding

Groot bereik Projectbeheersing

Positief imago (met als gevolg aantrekkelijk voor 
klanten en werknemers)

Wijkvestigingen sluiten onvoldoende aan bij 
opgave en vraag uit de wijk

Centrale vestiging met veel mogelijkheden Onvoldoende kennis m.n. op gebied van  
techniek (intern en extern)

Groot, breed netwerk  
(met veel verschillende samenwerkingspartners)

Interne processen en gebrek aan gebruik van 
techniek

Wijze waarop we ruimtes beschikbaar stellen Kwetsbaar door afhankelijkheid van vrijwilligers 
en partners

Pragmatische cultuur

Kans Bedreiging

Aandacht voor basisvaardigheden zoals  
lezen, digitaal, cultuureducatie, amateurkunst, 
techniek

Groei van andere spelers

Betere positionering buiten het centrum Er wordt een te groot beroep op Stadkamer 
gedaan

Samenwerking met RTV Focus (huurder bij 
Stadkamer)

Ondersteuning op provinciaal of landelijk 
niveau blijft achter

Aantrekkende economie Krappe arbeidsmarkt met als gevolg dat het 
moeilijk is om voor ons voldoende  
gekwalificeerd personeel aan ons te binden

1.4 Onze koers 
In de maatschappelijke tweedeling en de snelle technologische ontwikkelingen zien wij een opdracht voor 
de Stadkamer. Dat komt voort uit onze overtuiging dat alle Zwollenaren de behoefte hebben zich te blij-
ven ontwikkelen, kennis te delen, cultuur te beleven en samen te zijn. Wij schreven hier uitgebreid over 
in deel 1 van onze strategische visie. Het managementteam van Stadkamer heeft in september 2018 een 
SWOT-analyse gemaakt van haar organisatie. Vanuit deze analyse en de twee door ons benoemde trends 
hebben wij strategische keuzes voor de komende jaren gemaakt. 

De twee trends waar wij ons op focussen, de tweedeling en de technologische ontwikkeling, versterken 
elkaar. Als je de spreek- en schrijftaal niet beheerst, raak je al op achterstand. Als je de slag hebt gemist 
met de ‘digitaal’ wordt het nog een beetje lastiger om mee te (blijven) doen. Als daar dan nog eens de 
ontwikkeling van een nieuwe taal, de ‘techniektaal’ bij komt, dan wordt de kloof nog groter. 
Wij bestrijden de tweedeling vanuit onze verschillende labels Lezen en lenen, Media- en taaleducatie, Cul-
tuureducatie, Buurtcultuur & Amateurkunst en Activiteiten. Een deel van de Zwolse achterblijvers maakt al 
gebruik van ons aanbod, maar ons bereik moet en kan groter. 
Onze wijkvestigingen bevinden zich op centrale plaatsen in de stadsdelen Zuid, Aa-landen en Stadsha-
gen: in de directe woon- en leefomgeving van onze potentiele klanten. Wij willen het aanbod vanuit die 
vestigingen verbreden en laten aansluiten op de wijkopgaven van de gemeente en de behoeften van de 
wijkbewoners en -organisaties. Alle drie de wijkvestigingen stonden al op de nominatie om in de komende 
drie jaar te worden gerenoveerd. Die renovatie combineren wij nu met ons eerste speerpunt voor de ko-
mende tijd: het verder ontwikkelen van de wijkvestigingen van Stadkamer, aansluitend op de wijkopgaven.  
In 2.1 werken we dit verder uit.  

Stadkamer wil Zwollenaren ook ondersteunen bij het volgen van de snelle technologische ontwikkelin-
gen, bij het leren van de ‘techniektaal’. Maar ook hier is het alleen werken vanuit de bestaande labels 
onvoldoende. Daarom hebben we als tweede speerpunt gekozen: techniektaal. In 2.2 wordt dit verder 
uitgewerkt. 

Als je de slag  
hebt gemist met 
‘digitaal’ wordt  
het lastiger om mee 
te (blijven) doen. 
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2.  DE KOMENDE JAREN:  
    TWEE SPEERPUNTEN EN VIJF LABELS 
2.1 Speerpunt 1: vestigingenbeleid
Stadkamer heeft één centrumlocatie en drie wijklocaties. De wijklocaties beperken zich tot het label Lezen 
en lenen. Op basis van signalen vanuit de wijken willen wij het aanbod van de wijkvestigingen verbreden, 
waarbij we aansluiten bij de wijkopgaven van de gemeente Zwolle.  
Stadkamer wil haar basisfunctie informatievoorziening verder uitbouwen. In Stadkamer Centrum wordt 
al met zogenaamde ‘hot spots’ gewerkt. Bij een ‘hot spot’ is de informatie gecentreerd rondom een be-
paald thema, bijvoorbeeld ‘werk en inkomen’. Stadkamer wil het aantal thema’s uitbreiden, waarbij wordt 
gedacht aan ‘digitale overheid’, ‘gezondheid’ en ‘zorg en welzijn’. Stadkamer biedt basisinformatie. Voor 
vragen die verder gaan verwijst Stadkamer door naar deskundige derden. 
Ons doel is om de hotspots steeds te actualiseren. Wij werken bij de invulling van de hotspots samen met 
deskundige externe partijen. Daarmee vergroten wij ook het bereik van die organisaties. 
Stadkamer Centrum vervult nu al functies op het gebied van het sociale domein, zoals het Taalpunt en ac-
tiviteiten rondom basisvaardigheden, zoals Digisterker, en een leven lang leren. Een deel van die activitei-
ten wordt nu ook al in de wijkvestigingen aangeboden. Onze ambitie is om dat verder uit te bouwen, samen 
met andere organisaties die een rol hebben in de wijkopgaven. Wij zien veel voordelen in het delen van 
een vestiging met andere partners. Daarbij valt te denken aan het verruimen van de openingstijden, het 
uitbreiden van het aantal functies in de wijk, het efficiënter in kunnen zetten van personeel en middelen.  

Maatwerk per vestiging, passend bij de wijkopgaven
Per vestiging van Stadkamer hebben wij op een rij gezet welke opgaven door de gemeente geformuleerd 
zijn voor de omliggende wijken. Op basis daarvan hebben wij vestigingsprofielen geformuleerd. Voor de 
profielen geldt dat wij daarover in gesprek zijn met alle betrokkenen, zoals wijkorganisaties, inwoners van 
het stadsdeel en ook onze partners in het sociale domein. Samen komen we tot een invulling van de wijk-
vestiging, die past bij wat het stadsdeel nodig heeft. 

Zuid
In Zuid zijn de wijkopgaven met name gericht op participatie en betrokkenheid. Participatie draait om on-
derwerpen als sociale contacten, deelname aan sociale en culturele activiteiten, maatschappelijke inzet. 
Hoe lager de score op participatie, hoe minder de betrokkenheid van mensen bij hun buurt. En dat beïn-
vloedt weer de leefbaarheid van de wijk.  
Het bevorderen van sociale contacten en het vergroten van deelname aan sociale en culturele activiteiten 
is een belangrijke uitdaging voor Stadkamer Zuid. Daarom vinden wij Stadkamer als Huiskamer van Zuid 
een passend profiel. Hier komen mensen voor een boek, maar ook voor een gesprekje, een kleine voor-
stelling of een interessante workshop. Hier ontmoet je mensen uit je buurt waar je interesses mee deelt. 
In de wijkopgave van Zuid wordt ook het stimuleren van de weerbaarheid van jongeren als verbeterpunt 
genoemd. Vanuit de labels Media- en taaleducatie en Cultuureducatie kan Stadkamer wellicht een bijdrage 
leveren aan de inspanningen van de partijen in het sociaal domein die zich met jongeren bezighouden. 
Stadkamer Zuid als Huiskamer van de wijk is een passend profiel voor deze wijkvestiging.
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2.2 Speerpunt 2: techniektaal 
De technologische ontwikkeling gaat snel en wij willen zoveel mogelijk Zwollenaren stimuleren ook op dit 
gebied bij te blijven. Binnen dit speerpunt gaan we werken aan een structurele aanpak van techniekedu-
catie op de Zwolse scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Scholen hebben de verplichting om in 
2020 Wetenschap en techniekonderwijs aan te bieden. Scholen onderkennen daarvan ook de noodzaak, 
maar het is voor veel scholen ingewikkeld om te bepalen wat ze precies willen en hoe ze dat kunnen 
inpassen in hun lesprogramma. Er is veel aanbod, maar lang niet alles is passend. Deze situatie is 
vergelijkbaar met hoe het een paar jaar geleden met cultuureducatie was. Omdat het Zwolse model voor 
cultuureducatie goed werkt, willen wij voor techniekeducatie eenzelfde aanpak kiezen. Stadkamer heeft 
ook hier de rol van bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Stadkamer helpt het onderwijs techniek een 
plek te geven in het lesprogramma. Zo kunnen alle Zwolse kinderen in aanraking komen met techniek en 
de techniektaal leren.  
 
Daarnaast willen wij werken aan techniektaal buiten school. Het onderwerp techniek komt terug bij het 
label Activiteiten. Sinds de opening van de nieuwe centrale vestiging hebben we een eigen Medialab 
waarin we, samen met partners, diverse activiteiten programmeren zoals minecraft, spelen met robots en 
3D-print workshops. In de afgelopen periode is het Medialab meer en meer opgewaardeerd tot een echte 
makersplaats. Het is een plek waar je zelf aan de slag kunt en waar je kennis kunt brengen en halen, 
waar creativiteit en technologie samengaan. Stadkamer wil iedereen de gelegenheid geven de nieuwste 
ontwikkelingen te volgen en zelf te experimenteren. Ook, of juist, de groep die niet meer op school zit, 
kan bij ons in aanraking komen met de nieuwste technologische en creatieve inzichten. Een leven lang 
leren doe je in deze tijd juist op dit gebied. 
De ethische vragen die de vooruitgang van de techniek oproept of de gevolgen voor de arbeidsmarkt krij-
gen een plek binnen de programmering van het Activiteitenlabel.  

Kortom: 
• Techniektaal wordt binnen elk label een speerpunt. 
• Techniekeducatie willen we volgens het Zwolse model voor  

cultuureducatie opzetten.

Aa-landen
De vestiging in de Aa-landen valt onder stadsdeel Noord. Een deel van de bevolking in dat stadsdeel heeft 
volgens de gemeentelijke wijkopgave een slechte taalbeheersing, er is sprake van armoede en een gebrek 
aan digitale vaardigheden. Mede daardoor zijn er vaak ook problemen met de gezondheid en (het vinden 
van of behouden van) werk. Stadkamer ziet mogelijkheden om bij deze wijkopgave aan te sluiten. 
De wijkvestiging van Stadkamer in de Aa-landen kan, naast het lezen en lenen, meer accent leggen op 
activiteiten op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden en daarnaast ook meer aandacht voor 
vaardigheden op het gebied van werk, gezondheid en geld. 
Stadkamer Aa-landen als ‘centrum voor basisvaardigheden’ vinden wij een passend profiel voor 
deze wijkvestiging.

Stadshagen
Stadkamer Stadshagen ligt in het nieuwste stadsdeel van Zwolle. In dit stadsdeel wonen relatief veel jon-
ge gezinnen. De wijkopgave richt zich op de thema’s kind en jeugd. Ook participatie en digitalisering zijn 
onderwerpen waar Stadkamer Stadshagen aandacht aan moet besteden. 
Stadkamer Stadshagen als ‘centrum voor educatie’ vinden wij een passend profiel voor deze wijk-
vestiging.

Centrum 
Stadkamer Centrum heeft een belangrijke functie voor Zwolle als geheel. Allereerst als centrum voor 
kennis en ontwikkeling, maar steeds meer ook als plek voor ontmoeting en gesprek. Daar wordt uitbundig 
gebruik van gemaakt, onder andere door scholieren en studenten, maar ook door ZZP-ers en taalmaatjes.
Naast het feit dat Stadkamer Centrum een aantal functies heeft voor de hele stad, is het ook een wijkves-
tiging voor Zwolle Centrum. Uit de wijkopgave Centrum komt naar voren dat eenzaamheid een belangrijk 
thema is voor dit stadsdeel. Stadkamer gaat met partners in het sociale domein in gesprek om te bezien 
op welke manier Stadkamer hier van betekenis kan zijn op dit gebied.

Samengevat
Stadkamer wil de wijkvestigingen nadrukkelijker laten aansluiten bij 
de wijkopgaven, om op die manier Zwollenaren te ondersteunen bij 
hun persoonlijke ontwikkeling en een tweedeling in de maatschappij 
tegen te gaan. 

Het Medialab  
wordt een echte  

makersplaats
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MOGELIJKHEID
ANDERE
LEESCONCEPTEN
ONDERZOEKEN

Kortom:
• Lezen blijven bevorderen, niet alleen door uitlenen, maar ook door 

de mogelijkheden van andere concepten te onderzoeken of stimu-
leren, zoals Bksy en mini-biebs. 

• Meer activiteiten rondom boeken begeleiden en initiëren. 

INTERESSE VOOR 
LEZEN BLIJVEN  
BEVORDEREN 

2.3 Lezen en Lenen
De bibliotheek is van oudsher gericht op zelfontplooiing: kennis opdoen, jezelf ontwikkelen, je wereld ver-
groten. Dat gebeurde voor het overgrote deel door het stimuleren van lezen en het uitlenen van boeken. 
De landelijke trend is dat mensen steeds minder boeken lezen en lenen. Met name in de leeftijdscategorie-
en 13-19 jaar en 20-34 jaar neemt het aantal lezers af. Toch zijn er ook tegengestelde bewegingen merk-
baar. Bijvoorbeeld het boekenpanel bij De Wereld Draait Door en het ontstaan van mini-biebs in de wijken. 
Zwolle doet het in vergelijking met het landelijk gemiddelde nog goed, maar ook bij Stadkamer loopt het 
aantal uitleningen langzaam terug; het aantal uitgeleende e-books is iets toegenomen. 
Duidelijk is dat mensen steeds minder kennis rechtstreeks uit boeken halen. Door het organiseren van 
lezingen, debatten en doe-activiteiten bieden wij enerzijds een alternatief voor het lezen van boeken en 
anderzijds blijven we de interesse voor lezen op deze manier voeden. 

Het bevorderen van lezen blijft dus een kernactiviteit, daarom is Stadkamer via het label BuurtCultuur & 
Amateurkunst ook betrokken bij de mini-biebs in de wijken. Samen met het Overijssels netwerk kijkt Stad-
kamer of samenwerking met Bksy mogelijk is. Bksy is een app voor het delen van boeken. Stadkamer wil 
haar klanten een actuele en aantrekkelijke collectie bieden. Omdat met name bij zeer gewilde boeken de 
vraag het aanbod overtreft (ondanks dat we vele exemplaren aanschaffen), onderzoeken we of we samen 
met de lokale boekhandel een verkoopalternatief kunnen bieden.  
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STADKAMER 
MAAKT JE WARM 
VOOR MEER!

Rol van ouders 
Uit onderzoek blijkt dat ouders een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van lezen en leesplezier bij 
kinderen. De kans dat een kind uitgroeit tot lezer is vijf keer zo groot bij ouders die een actieve leesopvoe-
ding geven. Uit onderzoek van de Monitor van de Bibliotheek op School (2013) blijkt dat slechts 1 op de 
5 ouders regelmatig met hun kind praat over boeken en het percentage ouders dat nooit voorleest neemt 
toe naarmate kinderen ouder worden: in groep 4 is dit 40%, in groep 8 al 80%. 
Stadkamer onderzoekt samen met Hogeschool Windesheim wat leerkrachten kunnen doen om ouders te 
stimuleren om thuis het leesplezier van hun kinderen te stimuleren en om de ouderbetrokkenheid bij het 
leesonderwijs te vergroten. Bij dit onderzoek doen enkele voorscholen en basisscholen mee. 

Taal- en mediaeducatie voor volwassenen
Taaleducatie voor volwassenen organiseren we in Zwolle vanuit het Taalpunt, dat een samenwerking is 
van Travers, ’t Gilde, Landstede, Deltion College, sociale wijkteams, gemeente Zwolle en Stadkamer.  
Stadkamer biedt onderdak aan het Taalpunt. Alle materialen die we gebruiken zijn ontwikkeld door de 
Stichting Lezen en Schrijven. 
Het Taalpunt wordt drukbezocht, evenals de diverse Taalcafés in Stadkamer. Stadkamer coördineert in 
opdracht van de gemeente Zwolle ook de opleiding van taalvrijwilligers, die mensen thuis of elders helpen 
met het verbeteren van hun taalvaardigheid. Volwassenen kunnen hun digitale vaardigheden verbeteren 
door het programma Digisterker. 

Kortom: 
• ‘Alle Zwolse kinderen lezen’ evalueren en structureel maken.   
• Actiever inzetten op mediawijsheid.

2.4 Media- en taaleducatie
Leesvaardigheid is een basisvaardigheid waar je niet zonder kan in onze complexe maatschappij. Taal is 
een middel om de wereld te begrijpen, je te ontwikkelen als mens, begrip te krijgen voor andere ideeën, 
je fantasie leren gebruiken. Het doel van media- en taaleducatie is het bevorderen van (basis) media- en 
taalontwikkeling van de Zwolse bevolking van jong tot oud, zodanig dat inwoners zelfstandig kunnen par-
ticiperen in de samenleving. 

Alle Zwolse kinderen lezen: een doorgaande leerlijn 
Stadkamer is in 2018 met 10 basisscholen en voorscholen gestart met het project ‘Alle Zwolse kinderen 
lezen’. Het is een aanpak in het kader van de preventie van laaggeletterdheid die draait om een doorgaan-
de leeslijn voor de leeftijd 0-18 jaar. In nauwe samenwerking met de scholen willen wij ervoor zorgen dat 
alle kinderen op de (voor)scholen in Zwolle plezier in lezen krijgen. 
Onder het project ‘Alle Zwolse kinderen lezen’ vallen ook Boekstart en Boekstart in de kinderopvang. Het 
doel hiervan is jonge kinderen een taalrijke omgeving te bieden en daarmee laaggeletterdheid voorkomen. 
Boekstart in de kinderopvang stimuleert door voorlezen, een aantrekkelijke leesplek en het opleiden van 
pedagogische medewerkers, de taalontwikkeling van kinderen. Boekstart in de kinderopvang sluit aan bij 
het project Boekstart, waar de jongste kinderen en hun ouders gestimuleerd worden samen boeken te 
lezen en te lenen bij Stadkamer. 
Met het project Taal Werkt! heeft Stadkamer de samenwerking op het gebied van taaleducatie uitgebreid 
naar het MBO. Zo werken wij gestaag aan de gehele doorgaande leeslijn van 0-18 jaar. 
Naast de activiteiten op school, ontvangen we ook regelmatig groepen in Stadkamer, voor voorlees- of an-
dere activiteiten. Ook bieden we naschoolse activiteiten aan en verzorgen we desgewenst ouderavonden 
op scholen, bijvoorbeeld over mediaopvoeding of het belang van voorlezen. 
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2.6 BuurtCultuur & Amateurkunst
Stadkamer BuurtCultuur & Amateurkunst is gesprekspartner, aanjager en verbinder voor en tussen wijk-
bewoners, verenigingen, productiehuizen, amateurverenigingen en docenten/kunstenaars op het gebied 
van muziek, toneel & film, taal, dans, kunst of cultureel erfgoed. Inwoners van Zwolle vinden op de web-
site informatie over amateurkunstverenigingen, lessen, cursussen en andere activiteiten waaraan je kunt 
deelnemen. 
Amateurkunstenaars en verenigingen weten de adviseurs BuurtCultuur & Amateurkunst inmiddels goed te 
vinden. Ze hebben onder andere behoefte aan informatie over het maken van een goede begroting of het 
doen van een subsidieaanvraag. Met workshops en individuele adviesgesprekken zorgen we voor kwa-
liteitsverhoging in het amateurkunstveld. Daarnaast heeft Stadkamer een organiserende rol bij festivals 
zoals Ik Toon (de voormalige Week van de amateurkunst).
Er is behoefte aan betere doorverwijzing naar vrijetijdsactiviteiten en cursussen op het gebied van kunst 
en cultuur. Daar gaan wij aan werken. 
De mogelijkheden van het fonds BuurtCultuur & Amateurkunst zijn echter nog onvoldoende bekend. Wij 
gaan de komende periode nog gerichter communiceren, onder andere door nog meer vanuit de wijkvesti-
gingen van Stadkamer te opereren. 
Wij willen bij dit label een effectmeting gaan doen. Naast het verzamelen van kwantitatieve gegevens zoals 
het aantal aanvragen en bezoekers van activiteiten, ook de kwalitatieve effecten meten van de inspannin-
gen die we doen. 
Waar mogelijk draagt BuurtCultuur & Amateurkunst bij aan de gemeentelijke wijkopgaven. Een voorbeeld 
is de wijkopgave in Zuid, waar participatie een thema is. 
Net als in andere sectoren passen ook amateurkunstenaars in toenemende mate nieuwe technologieën 
toe. Het bieden van ondersteuning hierbij is voor het label BuurtCultuur & Amateurkunst een belangrijk 
thema voor de komende periode. 

Kortom:
• Kwantitatief en kwalitatief effect meten.
• De bekendheid van het fonds BuurtCultuur & Amateurkunst  

vergroten.
• De doorverwijzing naar vrijetijdsactiviteiten en cursussen  

verbeteren.
• Bijdragen aan de wijkopgaven waar dat mogelijk is.
• Ondersteuning bieden bij het toepassen van nieuwe technologieën. 

2.5 Cultuureducatie 
De afgelopen jaren zijn we toegegroeid naar een situatie waarin Stadkamer een vanzelfsprekende partner 
voor de scholen is bij de invulling van cultuuronderwijs. Samen met de school onderzoekt Stadkamer de 
mogelijkheden om met cultuureducatie bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Stadkamer stelt 
scholen in staat om aanbieders te kiezen die passen binnen hun curriculum. Anderzijds ondersteunt zij 
aanbieders om invulling te geven aan de vragen vanuit het onderwijs. Alle Zwolse kinderen komen nu in 
aanraking met cultuur, wat belangrijk is voor een brede ontwikkeling. In 2017 zijn de makelaarsfunctie cul-
tuureducatie en het fonds geëvalueerd. De uitkomst was zeer positief. Van pionieren komen we nu in de 
fase van doorontwikkelen en bestendigen. 
Op dit moment wordt Cultuureducatie op sommige scholen incidenteel ingevuld met techniekeducatie. 
Binnen de Makerbeweging lopen die twee terreinen in elkaar over. Zolang we nog geen specifiek aanbod 
hebben op het gebied van Techniekeducatie, stimuleren we dit ook. 

Kortom: 
• Cultuureducatie komt in een nieuwe fase, van pionieren naar  

doorontwikkelen en bestendigen.  
• Waar mogelijk dragen we bij aan de wijkopgave.
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2.7 Activiteiten
Stadkamer voert zo min mogelijk zelf uit maar is verbinder tussen vraag en aanbod en biedt een podium 
voor partners en aanbieders. Wij werken met zo’n 90 organisaties samen: overheden, scholen, kunste-
naars, bedrijven, koepelorganisaties en organisaties in het sociale domein. De groep groeit nog steeds en 
dat is precies wat wij beogen. Stadkamer maken we samen! Hier kun je kennis maken met andere werel-
den, mensen, technieken, overtuigingen. Zo ontstaan weer nieuwe verbindingen. 
Stadkamer ziet zichzelf als een laagdrempelige toegangspoort naar andere partijen. Bij ons worden be-
zoekers warmgemaakt voor meer. Ze vinden bij ons iets wat ze boeit en kunnen via Stadkamer op zoek 
naar een vervolg. Een kleine theatervoorstelling in Stadkamer kan iemand op het idee brengen om een 
theatercursus te gaan volgen. Stadkamer verwijst dan door naar een van de partners in de stad. 
De afgelopen jaren is het aantal activiteiten flink gegroeid. Wij komen nu in een volgende fase waarin we 
meer naar de inhoudelijke samenstelling van de programmering kijken. Zowel gasten als medewerkers 
geven aan dat een heldere programmalijn helpt voor het vasthouden van mensen. Experimenten, proef-
tuinen en nieuwe activiteiten uitproberen past bij ons, en we gunnen de proeftuinen wel de tijd en rust en 
herhaling om te kunnen groeien. De programmering wordt op die manier zowel verrassend als herkenbaar. 
We gaan bewust programmeren op het gebied van digitaal en techniektaal, in het kader van ons speer-
punt op dat gebied. In ons Medialab kunnen mensen zelf aan de slag met de nieuwste technische snufjes. 
Naast het opdoen van vaardigheden, willen we ook het gesprek over de maatschappelijke gevolgen van 
de technologische ontwikkelingen bevorderen. 

Kortom: 
• Een inhoudelijke kwaliteitsslag maken. Thema’s benoemen  

(b.v. ouderen, digitale kloof) en laten aansluiten op wijkopgaven.
• Programmeren op het gebied van technologische ontwikkelingen: 

als basisvaardigheid, maar ook als persoonlijke ontwikkeling  
(zowel op gebied van vaardigheden als ethiek).

• Samenwerking met andere partners intensiveren.  
Doel is nog meer doorverwijzen. 

• Effect van het label Activiteiten meten.
• De mogelijkheden van het Medialab benutten voor  

techniekeducatie op scholen en voor Een leven lang leren. 

Jouw idee

Past het idee bij de visie van Stadkamer?

Is het voor publiek  
openbaar toegankelijk?

We gaan 
in gesprek

Zoek een  
andere locatie

Je bent van harte welkom

NEEJA

JA NEE

HOE WERKT HET 
Stadkamer en jouw idee 
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www.stadkamer.nl

3. BRONNEN 
- Agenda Cultuur 2017 – 2020, Raad voor Cultuur,  
 http://www.cultuur.nl/adviezen/sectoroverstijgend/agenda-cultuur-2017-2020-en-verder/item3387
- Als je het mij vraagt, Kinderrechtentour 2018, Margrite Kalverboer, november 2018 
- Armoedemonitor gemeente Zwolle, oktober 2018 
- Bibliotheek van de Toekomst, sectorinstituut openbare bibliotheken, Den Haag, januari 2014
- Netwerk voor Overijsselse bibliotheken: www.overijsselsebibliotheken.nl/flankerend-beleid
- https://www.zwolle.nl/sites/default/files/Stadsdeeladviezen-DEF.pdf 
- Lees: Tijd, Sociaal Cultureel Planbureau, januari 2018
- https://www.rijnbrink.nl/samen-met/500-gereedschapskist-burgers-mee-aan-zet
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