
Hoogeveen

verhalen   en
   vaardigheden

jaarverslag 2017



Verhalen en vaardigheden 
 
Wij zijn dé plek voor inspiratie, cultuur en kennis. Bij ons ontwikkel je je talenten. In de bibliotheek maken we 
belangeloos verbinding met elkaar en samen halen we het beste uit Hoogeveen. 

Onze missie blijft in 2018 onveranderd van kracht. We blijven daarom intensief samenwerken met onze (keten) 
partners op het gebied van educatie, maatschappij en cultuur. De bibliotheek participeert in ‘Jong Hoogeveen’ en 
de activiteiten rondom de ambitie om de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te worden.

In 2017 hebben we samen met andere culturele instellingen de meerwaarde van het delen van één cultuurgebouw 
verder onderzocht. De bibliotheek heeft meegewerkt aan een gezamenlijk vlekkenplan. Daarin visualiseerden we 
hoe alle partijen op de plek van de huidige Tamboer gehuisvest kunnen worden. Dit plan is de basis voor een 
volgende stap naar een voorlopig ontwerp. Ons motto ‘lenen wordt delen’ krijgt daarmee letterlijk vorm, onder 
een gezamenlijk dak. Minder stenen en méér waarde voor de Hoogeveense burger blijft daarbij een belangrijk 
uitgangspunt.

De Verhalenwerf wacht ondertussen niet af. Er zijn plannen ontwikkeld voor een thematische opstelling en een 
multimediaal concept. Dit krijgt in 2018 vorm. Het mediaontwerp van de Verhalenwerf staat op de provinciale 
innovatieagenda, zodat ook andere Drentse gemeenten in de toekomst met het concept kunnen werken. Aan de 
verhalentafel delen Hoogeveners hun verhaal. Een inspirerend voorbeeld hiervan was dit jaar de Regenboogweek. 

Kortom: de Bibliotheek werkt aan gelijke kansen en meedoen voor iedereen in Hoogeveen. Alle reden om de 
resultaten van 2017 en onze toekomstvisie voor de komende jaren met u te delen.

Peter Speelman, directeur

Kader
De samenleving verandert in hoog tempo. Het leven, 
leren en werken van de Hoogeveners wordt op steeds 
grotere schaal beïnvloed door digitalisering, het 
internet en sociale media. De gemeente verwacht van 
Hoogeveense burgers meer initiatief en een grote(re) 
mate van participatie, eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid. 

Missie: wie zijn we en
wat doen we? 
Wij zijn dé plek voor inspiratie, cultuur en kennis. 
Bij ons ontwikkel je je talenten. In de bibliotheek 
maken we belangeloos verbinding met elkaar en 
samen halen we het beste uit Hoogeveen. 

Onze toekomstvisie 
Betrokken inwoners die goed geïnformeerd zijn. 
Ze kunnen eigen keuzes maken, doen mee en zien 
mogelijkheden. Hoogeveners ontdekken hun kracht 
en krijgen hulp wanneer dat nodig is. Lezen, internet 
en sociale media zijn onderdeel van leven, leren en 
werken. Er is een zichtbare verbinding tussen 
gemeente, welzijn, cultuur, onderwijs en bedrijven. 
Deze gezamenlijke prestatie levert een meerwaarde 
op voor de betrokken Hoogevener.  Hoogeveen is een 
fijne en positieve plaats om te wonen

Hoe doen we dat?
Bibliotheek Hoogeveen werkt aan gelijke kansen. 
Iedereen kan meedoen in Hoogeveen. Dat doen wij 
door te delen. Wij delen onze bibliotheek als
ontmoetingsplek en open podium, we delen kennis 
en informatie en we delen verhalen en vaardighe-
den. 

Wat dat de samenleving oplevert
Betrokken, geïnformeerde inwoners. Hoogeveners 
kunnen hun eigen keuzes maken, doen mee en zien 
mogelijkheden. Onze klanten levert dat plezier en 
groei op. “Je maakt je dromen waar”. 



Wat de bibliotheek 
daarom doet
Terugblik 2017 

Digitale basisvaardigheden 
Nieuw is de cursus Digisterker met als doel de 
deelnemers wegwijs te maken in de digitale overheid. 
De bibliotheek organiseert de cursus samen met de 
gemeente Hoogeveen. Ook is er een computerplek 
ingericht speciaal voor het afhandelen van belasting- 
aangiften. De cursus Klik&Tik helpt in kleine groepen 
mensen zonder computerervaring, ondersteund door 
bibliotheekmedewerkers. 
 

Taalhuis in de bibliotheek
De coördinator van het Taalhuis biedt samen met 
vrijwilligers ondersteuning bij lees- en schrijfvaardig-
heden. Zij coördineert en verbindt vraag en aanbod 
op het gebied van laaggeletterdheid. Ze doet dit voor 
mensen die Nederlands als moedertaal hebben, maar 
moeite hebben met lezen en schrijven in het dagelijks 
leven. Ook verwijst ze mensen die Nederlands als 
tweede taal leren door naar cursussen van andere 
instellingen, in of buiten de bibliotheek. 

Taalwandeling
Het leren van de Nederlandse taal kan ín 
de bibliotheek maar juist ook heel goed erbuiten. 
Het Taalhuis en de Verhalenwerf hebben samen het 
initiatief genomen voor een taalwandeling door 
Hoogeveen. Taalcursisten wandelen samen met hun 
taalmaatjes en een rondleider langs de pareltjes van 
Hoogeveen. Een mooie combinatie van taal en 
erfgoed. 

Leren en ontwikkelen
De bibliotheek zet in op scholing van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten en geeft onder anderen 
de cursus Interactief Voorlezen en de cursus Open 
Boek. Het voorleesbeleid is nu op bijna alle kinder-
opvanglocaties in Hoogeveen geborgd. 
Ook vmbo-leerlingen kregen een verkorte cursus 
Interactief Voorlezen. Ze lezen daarna voor in peuter- 
en kleutergroepen. 

Samenwerken met het onderwijs 
Op bijna alle Hoogeveense basisscholen zijn vier 
leesmediaconsulenten wekelijks actief met het 
stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en ouder-
betrokkenheid. We monitoren het enthousiasme van 
de lezer, de ouderbetrokkenheid en de inzet van de 
leerkracht. En het werkt! 

Cultuurontmoetingen
We organiseren, verbinden en bieden 
een podium. Het belang van boeken en verhalen 
onderstrepen we door tal van activiteiten aan te 
bieden: de voorlees-uurtjes Thee met een boekje, 
schrijvers op bezoek, de Boekenweek, Nederland Leest! 
en de Kinderboekenweek. Ook voor culturele ont-
moetingen gericht op kennis en ontwikkeling is de 
bieb de juiste plek: Bordje Cultuur, Kunstlezingen, 
het Filosofische Café, de Volksuniversiteit en de 
Autismemarkt. 

Mediawijsheid en programmeren
Met het programma CoderDojo leren kinderen en 
jongeren op een speelse manier programmeren. 
De workshops zijn altijd volgeboekt en passen bij onze 
nieuwe koers: aansluiten bij vaardigheden die je nodig 
hebt voor je toekomst. Het programmeren van een 
boekenrobot in de Week van de mediawijsheid levert 
enthousiasme op van zowel kinderen als ouders. 

Regenboogweek
“Helaas hebben wij de Regenboogweek nodig”, aldus 
burgemeester Loohuis tijdens de opening van de 
week in de bibliotheek. Een bijzondere week met een 
kleurrijke boekenkast van Geert Oldenbeuving en een 
Verhalentafel over religie en homo-seksualiteit in de 
Tamboer. Leerlingen van het VMBO maken zich sterk 
voor een regenboog-zebrapad in Hoogeveen. In 2018 
krijgt de Regenboogweek een vervolg. 

Bibliotheek op locatie
De bibliotheek is er voor iedereen. Omdat lang niet 
iedereen in staat is om naar de bibliotheek te komen, 
is er de Bibliotheek aan Huis. Ook staan er collecties 
boeken voor volwassenen in buurthuizen. Voor de 
kinderen is er Boekstart in de Kinderopvang en de 
Bibliotheek op School. In verzorgingstehuizen halen 
vrijwilligers van de Verhalenwerf herinneringen op 
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bekijk de facts van 2017
op de volgende pagina

aan de hand van voorwerpen. Ook lezen ze ouderen 
voor in wooncentra. Verder zijn er digitale mogelijk-
heden zoals e-books, passend lezen, Muziekweb en 
Filmweb

Vooruitblik 2018

Taal-Digitaal-Sociaal-Verhaal 
De bibliotheek is veel meer dan een boekenbieb. In de 
bibliotheek komen taal, digitaal, sociaal en verhaal 
samen. Ze versterken elkaar en maken het verschil. 
We werken samen met maatschappelijke en culture-
le partners om zoveel mogelijk inwoners van Hooge-
veen te inspireren en te verrassen. De bibliotheek 
Hoogeveen is in 2018 een Brede Bieb met nieuwe 
initiatieven.

Digitaal en sociaal 
Samen met het netwerk van het Taalhuis vergroten 
we de basisvaardigheden taal en digitaal van volwas-
senen. We starten met Walk&Talk bijeenkomsten, dé 
koffiepauze voor werkzoekenden. Het spreekuur 
tabletcafé in de bibliotheek breiden we uit. Hetzelfde 
gebeurt met de cursussen Klik&Tik en Digisterker. 
Deze geven we zowel in de bibliotheek als op locatie. 

Start E-werkplaats 
Hier werken we aan ondersteuning en verdieping 
van de doorgaande lijn mediawijsheid binnen het 
onderwijs. De bezoeker van de bibliotheek kan 
rekenen op support bij digitale projecten. Professio-
nals en vrijwilligers bieden hulp, bijvoorbeeld bij het 
printen van een 3D-ontwerp of het digitaal bewaren 
van verhalen. De E-werkplaats wordt een broedplaats 
voor de creatieve ideeën die er leven in Hoogeveen. 

Samen voor Jong Hoogeveen
We dagen de nieuwe Citytrainers uit om nieuwe 
projecten te organiseren. De naschoolse activiteiten 
in de bibliotheek en op school worden uitgebreid 
met een Kinderpersbureau, workshops programme-
ren en boekenclubs. Na 20 succesvolle jaren komt 
er een uitbreiding van de Kunstcarrousel. 
Onder schooltijd worden workshops gegeven en na 
schooltijd komt er een festival met voorstellingen.

Taal en sociaal 
Tijdens het “Letter voor Letter-concert” zingen 
600 Hoogeveners Hollandse Hits met Rene Karst 
en Carola Smit. We starten met een pilot om 
actuele en veelgevraagde titels sneller in de 
bibliotheek te krijgen. Het aanbod E-books groeit 
naar 20.000 titels. We breiden de collectie voor 
laag geletterde- en dyslectische gebruikers uit en 
voegen buitenlandse titels toe.

Actief burgerschap
In samenwerking met de Drentse Bibliotheken 
organiseren we Vrijheidscolleges , zoals het college 
van Boris van der Ham in 2017 en in 2018 Afshin 
Ellian over democratie en vrijheid.

Verhalenwerf
Het Verhaal van Hoogeveen krijgt een ander gezicht. 
In de nieuwe, flexibele inrichting worden de Ver-
halen ondersteund door beelden en objecten. 
Bezoekers kunnen zelf verhalen en beelden inbren-
gen. Ook komt er een tijdelijke tentoonstelling over 
het Muzikale leven van 1965-1985. We leggen een 
verkiezingsdebat vast in beeld en geluid om te 
bewaren als tijdsdocument. Samen met initiatief-
nemers Die Luyden van ’t Hooge Veene, Stichting 
Levende Geschiedenis Drenthe en TROP werken we 
dit jaar aan de voorbereiding van het cultuurhisto-
risch festival “Hartverwarmend Historisch Hooge-
veen” in 2019.

Kennis en ontmoeting 
In het programma Wat wil je leren in de wijk 
verbinden we school, wijk en bibliotheek. Dat doen 
we door het organiseren van themabijeenkomsten 
voor ouders. Een verhalenverteller traint rondleiders 
en stadsgidsen om Hoogeveners en toeristen te 
boeien met de verhalen over Hoogeveen. 
Aan de projecten Voel je goed en Goede start voor 
aanstaande ouders koppelen we een cursus 
zoekvaardigheden op internet.  
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Totaal bereikte mensen: 12.177

ontmoeting en debat

Cultuurmenu PO:  673 cultuuractiviteiten 
(voorstellingen, workshops, erfgoedprojecten)

Bereik PO: 5.553 leerlingen

Interne Cultuurcoördinatoren: 38

Bereik erfgoededucatie PO: 5.429 leerlingen

Cultuurtraject VO: 2.282 leerlingen 

Kunstcarrousel VO: 891 leerlingen/89 workshops

Cultuurdagen MBO: 600 leerlingen/24 workshops 

coördinatie lokale 
cultuureducatie
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Scholen met een Bibliotheek op school 36 
Bereik aantal leerlingen 5.070
Bereik aantal leerkrachten 434
Leescordinatoren 34
Schoolbezit en dbos-boeken 53.000
Uitleenouders 145
Uitleningen op school 95.529
Boek - en bibliotheekpromotie activiteiten 137

Mediawijsheid activiteiten 139
Leesmediaconsulenten 4
Taalcollecties/taalactiviteiten 881
Schrijversbezoeken 33 groepen

Nationale Voorleesdagen 54 collecties

Kinderboekenweek 33 locaties

Taaltassen 59
Ouderbetrokkenheid 65

bibliotheek op school

boekstart
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Internationale Ouderendag: 50 basisschoolleerlingen voorgelezen aan 180 bewoners

Boek- en bibliotheekpromotie VO/MBO: 46 klassen/ 949  leerlingen

Voorleescoördinatoren: 35 - Training interactief voorlezen: 15

Scholing interactief voorlezen: 72 VMBO-leerlingen
vo

orlezen 
      

      
     

     
     

      
       

          
                             vertellen

Voorleeswedstijd: 8 schoolkampioenen - Schrijversbezoeken VO: 18 klassen/ 7schrijvers

mediawijsheid
Doorgaande lijn mediawijsheid PO:  
bereik 3.475 leerlingen
Klik & Tik: 33 cursisten
Digisterker: 39 cursisten
MediaUkkies: 40 kinderen & ouders 
Coderdojo-event + 
workshops: 42 kinderen
FIFA-event: 30 deelnemers

Week van de Mediawijsheid: 
bereik 72 deelnemers

Mediamasters: 16 basisscholen

 

Voorlezen 
aan de groep 

47% 46% 7%
  

 
 
 

10% 28% 62%
  

Voorlezen 
thuis

Vind je 
lezen leuk?

27% 55% 18%
      

voorwerpen 
in collectie

o.a. voor 
Gemeente en 
vrijwilligers

verhalen
werf

25  
vrijwilligers

taalwandelingen: 
18 deelnemers
reminiscentie: 
10 vrijwilligers  
78 bezoeken 
978 bewoners bereikt Hoogeveners

2 
verhalentafels

nieuws
brieven8.050 4 5

bereik: 
7.469
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