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De bibliotheek Meppel/Nijeveen vormt, samen met de Bibliotheek op school, de 

basisbibliotheek Meppel/Nijeveen. De vestigingen stemmen hun beleid en activiteiten op 

elkaar af en de gemeente Meppel is de belangrijkste opdrachtgever. 

Bestuurlijke ontwikkelingen

Structuur en organisatie
Het bestuur van de Stichting 
Openbare Bibliotheken Meppel is 
per 1 april 2017 ingefuseerd in de 
Stichting Biblionet Drenthe. Hiermee 
zijn ze medeverantwoordelijk voor 
een groot deel van de totale Drentse 
bibliothekeninfrastructuur. Met de 
bibliotheken in Assen, Emmen en  
Hoogeveen wordt op onderdelen 
samengewerkt.

Strategie 2015-2017

Biblionet Drenthe ontwikkelt samen 
met negen Drentse basisbibliotheken 
een strategie voor 2015-2017. 
Plaatselijk bibliotheekwerk en lokaal 
ondernemerschap staan daarin centraal. 
Het opdrachtgeverschap van de gemeenten 
speelt daarbij een belangrijke rol: de 
Bibliotheek levert maatwerk op basis van 
prioriteiten en de beschikbare middelen 
in Meppel. Het uitlenen van boeken blijft 
belangrijk, maar is niet meer de kerntaak.  

De Bibliotheek draagt bij aan de persoonlijke 
ontplooiing van mensen door inhoud te 
geven aan de kernfuncties lezen, leren en 
informeren. 

Innovatie en resultaten
Onze samenleving staat momenteel voor 
grote uitdagingen. Hoe houden we onze 
kenniseconomie op peil? Hoe voorkomen 
we een verdere tweedeling tussen hoger 
en lager opgeleiden, stad en platteland, 
progressieve en conservatieve krachten in 
onze samenleving? Hoe gaan we om met 
de steeds verder gaande digitalisering? De 
Bibliotheek wil daarin een rol van betekenis 
spelen als onafhankelijke en deskundige 
partner: stimuleren dat iedereen meedoet, 
21ste -eeuwse vaardigheden helpen 
ontwikkelen en bijdragen aan een vitaal 
platteland.

Kernfuncties
De Bibliotheek is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek waar je leert, je 
jezelf ontwikkelt, inspiratie opdoet en 
(onafhankelijke) informatie vindt. Daarbij 
ontsluit de Bibliotheek een schat aan boeken, 



tijdschriften en andere (digitale) media. 
Kortom; de Bibliotheek verandert, maar is 
nog steeds van iedereen. Onze kernfuncties 
lezen, leren, informeren, ontmoeten en 
cultuur blijven leidend voor de keuzes die 
we maken, onze programmering en de 
activiteiten die we organiseren. 

1. Lezen, leren, informeren,  
ontmoeten en cultuur
In het rapport Cohen staat: ‘De primaire taak 
van de Bibliotheek begint bij geletterdheid 
in brede zin. Lezen is de basis voor het 
verwerven van kennis en stimuleert 
verbeeldingskracht en creativiteit’. 
Bibliotheek Meppel biedt een gevarieerde 
en aantrekkelijke collectie voor iedereen. 
Daarnaast neemt zij deel aan landelijke 
bibliotheekcampagnes als de (Kinder)
Boekenweek, de Maand van het Spannende 
Boek en Nederland Leest.
Bijzondere aandacht is er voor 
leesbevordering. Voorbeelden van 
activiteiten:
• voorlezen voor peuters en kleuters
• voorleeslunch 55+
• gemeentelijke voorronde van de Nationale 

Voorleeswedstrijd
• drie boekpresentaties van lokale schrijvers

Bibliotheek Meppel/Nijeveen is de ‘spin 
in het web’ voor iedereen en heeft mede 
dankzij allerlei samenwerkingspartners 
een groot bereik. Zo werkt de Bibliotheek 
bijvoorbeeld samen met Seniorweb, St. 
WelzijnMensenwerk, Wereld van Vrouwen, 
basis- en voortgezet onderwijs, Drenthe 
College, Scala, de Volksuniversiteit en de 
Stichting Literatuurclubs Drenthe.
Een greep uit de activiteiten in 2017:
• Zinnenprikkelend: drie tv-uitzendingen 

i.s.m. RTV Meppel over de Bibliotheek 
nieuwe stijl

• Wereldboekenbali.s.m. Wereld van 
Vrouwen

• lezingen over o.a. The American Dream, 
Auguste Rodin, IJsland, gameverslaving, 
Vietnam, Russische schilderkunst, het 
gevangeniswezen;

• wekelijks gratis juridisch spreekuur 

• wekelijks gratis tablet café i.s.m. Seniorweb
• CKV-dag

Leescafé / Mantelcafé
Sinds begin 2017 beschikt de Bibliotheek 
over een leescafé. Individuele bezoekers 
kunnen hier koffiedrinken, lunchen, elkaar 
ontmoeten, tijdschriften en dagbladen 
lezen, maar ook werken op hun laptop. 
Daarnaast is het café een ideale locatie voor 
presentaties en lezingen. De exploitatie van 
het café is in handen van cultureel centrum 
De Plataan.

In het voorjaar starten we, samen met St. 
Welzijn, met een Mantelcafé, bestemd voor 
mantelzorgers en hun zorgvragers. 

2. Innovatie
De Bibliotheek maakt digitale diensten 
toegankelijk. Niet alleen door deze aan 
iedereen aan te bieden, maar ook door te 
bevorderen dat iedereen er daadwerkelijk 
mee om leert gaan. Zo helpt de Bibliotheek 
mensen digitaal vaardiger te worden.
 
Coderdojo
Dit jaar gaat Coderdojo van start: een project 
voor kinderen die op een speelse manier 
willen leren programmeren. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van de materialen uit jouw.
buzz.
 
Apps van de Bibliotheek
Alle inwoners van Meppel kunnen gratis 
gebruik maken van de PressReader. Met 
deze app heb je gratis toegang tot ruim 
6.000 kranten en tijdschriften in 60 talen 
en uit meer dan 100 landen. Nadat je in 
de Bibliotheek verbinding hebt gemaakt 
met het wifi-netwerk kun je de kranten en 
tijdschriften downloaden.
 
Tijdens de zomer kunnen zowel kinderen als 
volwassenen via de app Vakantiebieb gratis 
een aantal populaire e-books lezen. 

Met de Bibliotheek Wise-app kunnen 
klanten via smartphone of tablet onder 
andere zoeken in de catalogus, reserveren en 
verlengen. 

E-books
Leden van Bibliotheek Meppel kunnen 
gratis e-books downloaden uit een jaarlijks 
groeiende collectie. Dankzij licentie-
afspraken met steeds meer uitgevers neemt 
de keuze in titels snel toe. 
Steeds meer leden maken van deze 
dienstverlening van de bibliotheek.

3. Educatie
Jeugd van 0-18 jaar ontwikkelt geletterdheid 
en digitale informatievaardigheden dankzij 
projecten die de Bibliotheek uitvoert binnen 



het onderwijs. Ook is de Bibliotheek partner in 
persoonlijke ontwikkeling en een leven lang 
leren.

BoekStart
Alle baby’s van drie maanden of ouder 
ontvangen van de gemeente Meppel een 
BoekStart-bon. Met deze bon kunnen zij lid 
worden van de Bibliotheek. Tevens ontvangen 
zij een gratis BoekStart-koffertje. Door op 
jonge leeftijd al in aanraking te komen met 
boeken ontwikkelen kinderen een voorsprong 
op school waar ze hun hele leven voordeel van 
hebben. Dit sluit naadloos aan bij de aanpak 
en preventie van laaggeletterdheid. In 2017 
deelt de Bibliotheek 92 koffertjes uit.

Naast Boekstart voor baby’s nemen 
inmiddels 15 locaties deel aan Boekstart in de 
Kinderopvang.

Deze locaties beschikken nu over een 
stimulerende leesomgeving en geschoolde 
voorleescoördinatoren. 

Ouder/kindcafé
Bibliotheek Meppel start in het najaar met 
maandelijkse ouder/kindcafé’s, bestemd 
voor ouders met hun baby’s/peuters. De 
bijeenkomsten rondom Muziek en schoot en 
Draag en Dans werden goed bezocht.  

In het kader van de Nationale Voorleesdagen is 
er een voorleespicknick en een peuterquiz. 

Bibliotheek op school
Vijftien basisscholen (van de 16) zijn in Meppel 
aangesloten bij de Bibliotheek op school. Op 
deze scholen is een bibliotheek aanwezig 
met een mooie collectie boeken voor 4 tot 
12-jarigen. Bibliotheekouders lenen boeken uit 
die de leerlingen in de klas kunnen lezen. Op 
alle scholen houden we de resultaten via de 
Monitor, een landelijk meetinstrument. Samen 
met directies een leescoördinatoren bekijken 
we of de Bibliotheek op school de gewenste 
bijdrage levert aan het leesplezier en de 
leesvaardigheid van de kinderen.
De Bibliotheek op school wordt ook uitgevoerd 
binnen het speciaal onderwijs, te weten de 
Reestoeverschool en de Mackayschool voor zeer 
moeilijk lerende kinderen. 

Activiteiten voor de basisscholen 
Basisschoolleerlingen in Meppel komen de 
Bibliotheek niet alleen tegen op school. Ook in 
2017 organiseert de Bibliotheek weer een groot 
aantal activiteiten voor deze doelgroep. Een 
greep hieruit:
• De jeugdboekenschrijvers Hans Kuyper, 

Reggy Naus, Janneke Schotveld en Wieke van 
Oordt bezoeken de scholen om te praten 
over hun boeken;

• Alle groepen 3 en 6 brengen een bezoek aan 
de Bibliotheek. Bij groep 3 staat plezier in 
lezen centraal. De groepen 6 krijgen spelen 
het Bibliospel: welke boeken staan er in de 
bibliotheek staan en hoe vind ik ze? 

• Tijdens de Kinderboekenweek (thema: 
Griezelen) bezoeken veel kinderen het 



spookhuis in de bibliotheek. De groepen 4 
krijgen van de educatiemedewerkers een 
introductie op school.

• De groepen 3 krijgen voor de 
zomervakantie de Vakantievoorleestas mee 
naar huis 

• Vrijwel alle basisscholen doen mee 
aan de Nationale Voorleeswedstrijd. 
De schoolkampioen mag de school 
vertegenwoordigen tijdens de 
gemeentelijke ronde. Esra Hoksbergen 
wint deze en vertegenwoordigt Meppel 
tijdens de provinciale finale in Assen.  

• De scholen die aan het Leesvirus meedoen, 
krijgen een feestelijke afsluiting in de 
Bibliotheek. 

• De (vrijwillige) bibliotheekouders 
volgen de workshop Leesplezier in de 
schoolbibliotheek.

• Op de speciale Meesters- en juffenavond 
krijgen de leerkrachten tips over de 
Kinderboekenweek en hoe ze op een 
interactieve manier in de kring in de 
klas over boeken kunnen praten (de 
Boekenkring). 

Voortgezet onderwijs

CKV-dag
140 scholieren bezoeken de Bibliotheek 
tijdens de CKV-dag. Zij krijgen een interactief 
programma aangeboden: schrijfster Marja 
West heeft een verhaal geschreven over 
een moord in de Bibliotheek. De leerlingen 
horen van de zes verdachten hun versie 
van het gebeuren en moeten aan de hand 
hiervan het misdrijf oplossen. Ze krijgen 
hierbij aanwijzingen door whats-app en 
messengerberichten van de verdachten. 

Bibliotheekintroductie
In het najaar brengen de brugklassen van 
GS Greijdanus een introductiebezoek aan de 
Bibliotheek.

4. Sociaal Domein 
De huidige samenleving vraagt steeds 
meer eigen regie van mensen. Wie 
basisvaardigheden als lezen, schrijven en 
omgaan met (digitale) informatie en media 
onvoldoende beheerst, komt aan de zijlijn 

te staan. Om te voorkomen dat mensen 
afhalen, helpt de Bibliotheek met projecten 
die de basisvaardigheden bevorderen. Zo 
stimuleren we dat iedereen mee kan doen en 
bij kan dragen aan de kennissamenleving. 

Computercursussen
Een onderdeel van dit sociaal domein 
vormt het aanbod aan computercursussen. 
Zowel de cursus Klik & Tik voor beginners 
als Werken met de e-overheid worden 
meerdere malen gegeven aan inwoners 
van de gemeente. Deze cursussen zijn 
laagdrempelig omdat ze kosteloos worden 
aangeboden en deelnemers geen lid hoeven 
te zijn van de Bibliotheek. Samen met 
docenten van Seniorweb geeft de Bibliotheek 
deze cursussen.   

Taalpunt
Een Taalpunt is vrij toegankelijk voor 
iedereen met een vragen over lezen, 
schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. 
Meppel heeft sinds maart 2015 een Taalpunt. 
88 Taalcoaches zijn inmiddels opgeleid om 
de 91 cursisten te begeleiden. Een regiegroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
samenwerkingspartners, volgt de aanpak 
van het Taalpunt. 

Onze klanten

De Bibliotheek is van iedereen. Als openbaar 
toegankelijke en onafhankelijke voorziening 
willen wij een wezenlijke bijdrage leveren 
aan het verrijken van mensen. Door hen de 
mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, 
te laten inspireren en elkaar daarbij te 
ontmoeten. Zo draagt de Bibliotheek haar 
steentje bij aan een vitaal platteland met 
een bloeiend sociaal en cultureel leven. Voor 
alle inwoners van Meppel.

Waardering
Bibliotheek Meppel neemt deel aan 
Biebpanel: een onderzoeksplatform 
dat speciaal is ontwikkeld voor de 
Bibliotheekbranche. Deelnemers worden 
vier keer per jaar bevraagd over ene thema. 
Met de uitkomsten gaan de bibliotheken 
aan de slag. Van elke rapportage is een 
infographic gemaakt die de kern van de 
onderzoeksresultaten illustreert. 

Quote van een klant
‘Ik vond het lastig om via de computer 

een NS-treinkaart uit te printen.  
Door de hulp van een medewerker van  

de Bibliotheek kon ik nog op tijd  
de trein halen.’



Onze Bibliotheek

Bibliotheek Meppel/Nijeveen heeft twee 
vestigingen: Bibliotheek Meppel en 
Servicepunt Nijeveen Onze bibliotheken 
werken nauw samen met elkaar, met 
Biblionet Drenthe en met de andere 
bibliotheken in het Drents netwerk. 
Bibliotheek Meppel/Nijeveen gaat zich 
komend jaar focussen op haar rol als 
Vindplaats voor leren, lezen en leven.

Samenwerking
Bibliotheek Meppel/Nijeveen zet sterk in 
op samenwerking met lokale, regionale 
en landelijke partijen, w.o. Seniorweb, St. 
WelzijnMensenwerk, Volksuniversiteit 
Meppel/Steenwijk, Cultureel Centrum De 
Plataan, RTV Meppel en de Schrijverscentrale 
en het CPNB. 

Een hechte samenwerking is van belang 
om de maatschappelijke uitdagingen 
op een adequate wijze het hoofd te 
kunnen bieden. Dat betekent dat we een 
onmisbare partner zijn bij het bevorderen 
van de participatiesamenleving, een vitaal 
platteland met een bloeiend cultureel leven 
en bij het ontwikkelen van 21e eeuwse 
vaardigheden. Want dat is waar we als 
Bibliotheek meerwaarde kunnen bieden. 
Samen kansen grijpen, daar gaan we voor!
 
Huisvesting
Begin 2017 is het leescafé geopend: een 
ontmoetingsplek om kranten en tijdschriften 
te lezen, een praatje te maken, af te spreken. 
Buitend de openingsuren van de Bibliotheek 
wordt deze ruimte veelvuldig gebruik voor 
lezingen en presentaties. 

Medewerkers
Bibliotheek Meppel heeft vijf frontoffice-
medewerker, drie educatiemedewerkers en 
vijf opruimmedewerkers (scholieren). Zij 
werken samen met ca. 50 vrijwilligers. 

Bestuur (tot 1 april 2017)
Dhr. H.A. Groeneveld  -  voorzitter
Dhr. A.J. Treep  -  penningmeester
Dhr. R.G.B. Damhuis  -  bestuurslid
Mw. G. Nekeman-Horsthuis  -  bestuurslid 

Directie: 
mw. A. de Haas  - bibliotheekmanager  
dhr. J. Bartelds (tot 1 maart) - teamleider
dhr. A. Kraai (vanaf 1 maart) - teamleider       
       
                                  
Highlights 2017

• Opening leescafé
• Start cursussen Klik & Tik en Werken met 

de e-overheid
• Start wekelijks juridisch spreekuur
• Start ouder/kindcafé

Vooruitblik 2018

• Coderdojo 
• Debatbijeenkomsten in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen 
• Walk & Talk

Quote van een 
frontofficemedewerker

‘Wat mij zo aanspreekt is dat elke dag 
anders is en dat je de vrijheid hebt  

zelf te bepalen hoe je  
de werkzaamheden aanpakt’

 



Onze Bibliotheek

Aantal Bibliotheekvestigingen:   2
Aantal Bibliotheken op school (dBos):   15

 
Onze collectie Meppel Totale netwerk

Aantal titels collectie boeken:   33.422   700.647 
Aantal titels AVM:   1.653   54.147 
Aantal titels collectie tijdschriften: 1.359   33.476 
Nieuw aangeschafte titels  2.683   63.250 
     
Aantal beschikbare e-books:     18.000  
Aantal titels beschikbaar via Pressreader:   18.800 

Onze klanten 2017  2016

Aantal leden:    9.629   9.779
Aantal bezoekers online   33.426   36.111
Aantal leerlingen via dBos:  3.312   3.356
 

Het gebruik van onze Bibliotheek

Aantal uitleningen:   270.222  272.285

Aantal accounts e-books:  1.079   898

Accounts waarmee tenminste 
   één e-book is gedownload:  481   521

Aantal downloads e-books:  7.088   6.972

Aantal downloads 
   Pressreader Biblionet Drenthe: 33.068 

Aantal activiteiten/evenementen: 177 

Aantal deelnemers aan 
   activiteiten/evenementen:  4.149 

Feiten & Cijfers 2017

Focus bibliotheekwerk verschuift
De focus van het bibliotheekwerk verschuift van het uitlenen van boeken naar 
verschillende maatschappelijke taken. Dit is een landelijke trend die we al jaren 
zien; ook in Drenthe. Er zijn minder betalende leden, minder uitleningen. Toch is nog 
altijd 25% van de Drenten lid van de Bibliotheek en geven zij aan het een belangrijke 
instelling te vinden. Het concept de Bibliotheek op school is succesvol en zorgt voor 
meer uitleningen onder de jeugd. Ook het aantal gebruikers en het uitleningen van 
e-books groeit. 


