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Lenen wordt delen

De bibliotheek is de plek voor cultuur, kennis en inspiratie, waar je talenten ontwikkelt en waar 
we belangeloos verbinding maken met elkaar en samen het beste uit Hoogeveen halen. 

Deze missie is in 2016 volop in gang gezet. Daarbij is samenwerking gezocht met vele 
(keten)partners op educatief, maatschappelijk en cultureel gebied. De huisvesting van het 
Taalhuis in de bibliotheek is daar een mooi voorbeeld van. 
Met bondgenoten en vrijwilligers werkt de Taalhuiscoördinator in en buiten de bibliotheek 
aan laaggeletterdheid bij volwassenen. De gezamenlijke programmering met het onderwijs 
voor taal en lezen in de Bibliotheek op school bouwt zich verder uit. Bijna alle basisscholen 
hebben een Bibliotheek op school en in het voortgezet onderwijs worden proeven uitgezet 
voor eenzelfde programmatische benadering.

In 2016 is voluit ingezet op de samenwerking met de Hoogeveense cultuurpartners, onder 
de werktitel ‘C1’. Onder het motto "structure follows strategy" is gewerkt aan gezamenlijke 
strategie en zijn op deelterreinen werkgroepen uit het personeel van de betrokken 
organisaties actief geweest. Het voormalige museum, nu  Verhalenwerf, is inmiddels een 
volwaardig onderdeel van de bibliotheek geworden. Meerdere projecten hebben, met inzet 
van enthousiaste Hoogeveners, het verhaal van Hoogeveen versterkt. 
De Verhalentafel is daarbij een ijzersterk concept. Alle reden om met trots te verwijzen naar 
de activiteiten en resultaten van 2016, maar u daarnaast ook zicht te bieden op onze 
toekomstvisie voor en door Hoogeveners. 
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Onze toekomstvisie 
Betrokken inwoners die goed geïnformeerd zijn en 
eigen keuzes kunnen maken, die meedoen en 
mogelijkheden zien. 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. 
Kortom, Hoogeveen is een fijne en positieve leefplek. 

 

Missie: wie zijn we en
wat doen we? 
         
        
       
        

Hoe doen we dat?
Bibliotheek Hoogeveen werkt aan gelijke kansen en 
meedoen voor iedereen in Hoogeveen.  Dat doen wij 
door te delen. Drie dingen om precies te zijn. 
Wij delen onze bibliotheek als ontmoetingsplek en 
open podium, we delen kennis en informatie en we 
delen verhalen en vaardigheden.  

Wat dat de samenleving oplevert 
Betrokken inwoners die goed geïnformeerd zijn en 
eigen keuzes kunnen maken, meedoen en mogelijk-
heden zien. Onze klanten levert dat plezier en groei 
op. "Je maakt je dromen waar."



Wat de bibliotheek 
daarom doet
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Digitale geletterdheid 
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Het fitte brein
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Reis door Prentenboekenland
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Bibliotheek op School
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App Hond de waakhond 
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Werkgroep Jong Hoogeveen
       
      
     
       
       
       
        
        

 

Cultuurplan in iedere school
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Taalhuis
       
        
   ’    
         
       
       
      
      
        
   

 

Ruimte voor verdieping
       
        
         
        
    
         
 
 

 
Voorlezen en herinneringen delen
         
     
         
         
      
         
      
  
       
     
      

 
Studeer- en werkplekken
       
       
     
         
      
        

     

 
Samenwerking lezen en leren
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Samenwerking culturele partners
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Werkplaats Taal-Sociaal-Digitaal-Verhaal
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bibliotheek op school 
Hoogeveen 

bibliotheek op school 
Landelijk

31,4% 33,1%

24,6% 28,0%

enthousiaste lezer

de betrokken ouder

57,4% 41,3%

leesbevorderende
leerkracht

mediawijsheid

  Mediamasters: 10 basisscholen 

Week van de mediawijsheid: 
bereik 140 jongeren

Doorgaande lijn mediawijsheid PO:  
bereik 2.114 leerlingen/ 712 kleuters
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Totaal bereikte mensen: 14.360

ontmoeting en debat

Cultuurmenu PO:  669 cultuuractiviteiten 
(voorstellingen, workshops, erfgoedprojecten)

Bereik PO: 5.465 leerlingen

Bereik erfgoededucatie PO: 5.284 leerlingen

Cultuurtraject VO: 2.661 leerlingen 

Kunstcarrousel VO: 910 leerlingen/ 90 workshops

Cultuurdagen MBO: 900 leerlingen/ 40 workshops 

coördinatie lokale 
cultuureducatie

Hoogeveen

Lenen   wordt
delen

jaarverslag 2016

Scholen met een Bibliotheek op school 36 
Bereik aantal leerlingen 5.299
Bereik aantal leerkrachten 420
Leescordinatoren 20
Nieuwe boeken in de scholen 25.000
Uitleenouders 150
Uitleningen op school 97.052
Boek - en bibliotheekpromotie activiteiten 132

Mediawijsheid activiteiten 87 / 2.000 ll.

Taalcollecties 465
Introducties 141
Schrijversbezoeken 60 
Nationale Voorleesdagen 388 deelnemers

Kinderboekenweek 1.336 deelnemers

Taaltas 1.500 leerlingen en ouders

bibliotheek op school

boekstart
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voorwerpen 
in collectie

o.a. voor 
Gemeente en 
vrijwilligers

verhalen
werf

25  
vrijwilligers

reminiscentie: 
8 vrijwilligers  
42 bezoeken 
456 bewoners bereikt

bereik: 
3.695 
Hoogeveners
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Internationale Ouderendag : voorlezen 16 groepen 7/8-leerlingen / bereik 45 bewoners

Scholing interactief voorlezen: 60 VMBO-leerlingen  / 30 MBO-studenten

Schrijversbezoeken VO: 13 schrijvers in 28 klassen met 914 boeken

Voorlezen in de Kinderopvang: 42 VMBO-leerlingen
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