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Met grote stappen op weg naar een brede bieb

Wie zijn we?
Als Openbare Bibliotheek Hoogeveen bestaat onze wettelijke opdracht uit het toerusten van burgers,  
zodat ze mee kunnen doen aan de kennissamenleving. Wij staan aan de basis van deze lokale kennis- en 
informatiesamenleving, op basis van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit 
en authenticiteit.

Onze toekomstvisie
Onze Hoogeveense jeugd heeft de toekomst. Waar mogelijk werken we preventief en gericht op de jeugd. 
Waar nodig kiezen we voor een bredere gezinsaanpak. Deze keuze is ingegeven door de herkenning dat 
intergenerationele problematiek de grootste maatschappelijke uitdaging voor Hoogeveen vormt. Wij 
willen de armoede-overdracht van generatie op generatie doorbreken. Dit complexe vraagstuk vergt 
samenwerking voor langere tijd. De intensivering van de samenwerking met onze culturele, educatieve en 
maatschappelijke partners in Hoogeveen zien wij als een strategische kans. De Bibliotheek wil vanuit haar 
expertise (informatie en informatievaardigheden) bijdragen aan dit collectief.

Hoe doen we dat?
De Bibliotheek Hoogeveen is in 2020 begonnen aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2025 en  
een bijbehorende (financiële) transitieplan. Inhoudelijk bestaat dit plan uit drie pijlers:

 →  Talentontwikkeling van de Hoogeveense jeugd (samen met Jong Hoogeveen en onze  
onderwijspartners)

 →  Een Leven Lang Ontwikkeling, met focus op basisvaardigheden voor kwetsbare groepen  
(samen met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en andere partners uit het sociaal domein)

 → Een rijk cultureel aanbod voor iedereen (samen met onze culturele partners)

Met onze werkzaamheden willen we een bijdrage leveren aan vier krachten in de Hoogeveense samen-
leving: kanskracht, veerkracht, verbeeldingskracht en verbindingskracht. Dit doen we vanuit de grond
houding ‘Van, door en voor Hoogeveners’. Wij staan ten dienste van iedereen in de gemeente Hoogeveen, 
dus inclusief de dorpen en wijken.

2020 in het kort
De Bibliotheek Hoogeveen heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op weg naar een ‘brede bieb’. Denk 
bijvoorbeeld aan de Verhalenwerf, de opening van de Ontdekhoek en de samenwerking met het Taalhuis. 
Met de bouw van onze e-werkplaats Headquarter-6 (HQ-6) zetten we deze ontwikkelingen door. Digitale en 
technische vaardigheden worden immers steeds belangrijker in de algemene ontwikkeling van kinderen 
en jongeren en zijn onmisbaar voor een kansrijke toekomst. 

Uiteraard was 2020, ook voor de Bibliotheek Hoogeveen, het jaar van corona. Het team moest snel  
schakelen, wennen aan thuiswerken, online vergaderen, creatieve manieren vinden om de Hoogeveners 
van dienst te blijven. En hoewel veel activiteiten niet mochten doorgaan, aan het enorme succes van  
de afhaalbieb en de vele vragen over het tijdstip waarop we weer open mogen, is het te merken:  
de Bibliotheek is, juist in deze tijd, onmisbaar. 
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Digitaal & Techniek  

Highlights 2020
In dit coronajaar werd de impact van de digitalisering duidelijk zichtbaar. We gingen plotseling massaal 
online onderwijs volgen, werken, shoppen en socializen. De Bibliotheek heeft een jarenlange traditie op het 
gebied van media-lessen over mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking, tijdens 
en na school. Belangrijke vaardigheden, zoals dit jaar duidelijk bleek. De vraag naar deze lessen neemt  
dan ook jaarlijks toe. Het lesprogramma wordt jaarlijks aangepast aan de snel veranderende actualiteit.
CoderDojo werd in 2020 in een geheel nieuw jasje gestoken en wordt nu uitgevoerd samen met  
vrijwilligers. Vlak voor de lockdown in maart ging nog net de Ontdekhoek-techniekles ‘Water op school’  
‘in première’, met positieve feedback van directie, school, leerkrachten en kinderen. 

Vooruitblik
In 2021 wordt Headquarter6 (HQ6) geopend, een futuristische en hightech ruimte, inclusief greenscreen. 
HQ-6 is bedoeld voor 12 tot 22-jarigen, scholen en bedrijven en geeft een extra impuls aan talentontwikke-
ling op digitaal vlak. HQ6 biedt mogelijkheden voor podcast, vlog, foto en filmbewerking. We werken,  
in nauw contact met bedrijfsleven en onderwijs, aan uitbreiding van deze faciliteiten met Virtual Reality. 
Maar we vergeten dit jaar ook de allerkleinsten niet want digitale talentontwikkeling start al jong met 
goede informatie over mediaopvoeding. De Ontdekhoek krijgt een vaste plek in de dienstverlening aan  
het basisonderwijs.
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Taalhuis & Lezen  

Highlights lezen 2020 
Tijdens de lockdown hoorden we van diverse leerkrachten: “We willen alles op het gebied van lezen  
waar kan zoveel mogelijk door laten gaan”. Veel van de oorspronkelijke plannen zetten we om in dienst-
verlening op een andere manier: extra veel tips in nieuwsbrieven, boeken voor op school én voor de 
leerlingen thuis waar leesachterstand dreigt en digitale schrijversbezoeken. Aan de ISKleerlingen van het 
voortgezet onderwijs legden we uit waar en hoe je online boeken vindt. Ook is er een begin gemaakt met 
de gezinsaanpak van taalzwakke gezinnen in Krakeel. Helaas kon de Boekstartcoach in dit coronajaar niet 
in gesprek gaan met jonge ouders.

Vooruitblik 
Kunnen lezen is een talent en lezen is een middel om andere talenten te ontdekken. In 2021 kijken we  
met een vernieuwende blik naar de manier waarop we concrete resultaten kunnen boeken. We willen  
laaggeletterdheid voorkomen en leesvaardigheid bevorderen door plezier in lezen. Vooral met het oog op 
onze jeugd. Er is hulp nodig om een lezer te worden. Sámen met kinderen en jongeren, ouders, PM’ers,  
onderwijsassistenten, leraren, social workers en de plaatselijke boekverkopers maken we nog meer 
werk van een sterke leescultuur in Hoogeveen. We zorgen voor een doorlopende leeslijn, te beginnen bij 
Boekstart om te eindigen bij het Taalhuis en de leesclubs voor mensen die moeite hebben met lezen en 
taal. “Lees je nu, lees je later”.

Highlights Taalhuis 2020
Het Taalhuis ging in 2020 voortvarend van start met een goed bezochte en positief beoordeelde Alliantie-
bijeenkomst. Helaas gooide covid-19 roet in het eten en kwam het uitvoerende werk voor een groot deel  
stil te liggen. In mei startten we weer voorzichtig op. In juli meldden zich veel nieuwe deelnemers waar-
onder een aantal NT1-ers. Door het maandelijks bericht in de Hoogeveense Courant nam ook het aantal 
vrijwilligers toe en organiseerden we in 2020 zelfs nog twee keer een basistraining.

Vooruitblik
In 2021 ronden we het nieuwe beleidsplan af dat geldt van 2020 tot 2024. Daarnaast helpt het Taalhuis  
vrijwilligers bij het online werken met de deelnemers en vindt de basistraining ook online plaats. We 
hopen dat de taalkoppels in het najaar van 2021 weer als vanouds kunnen werken. Ook is er in 2021 samen 
met de Bibliotheek aandacht voor het ondersteunen van ouders in de taalontwikkeling van hun kinderen. 
In de Alliantiebijeenkomst in de Week van Lezen en Schrijven blijft de aandacht gericht op de stap die de 
scholen en organisaties kunnen zetten om preventief aan laaggeletterdheid te werken.
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Verhaal & Cultuur 

Highlights 2020 
De expositie Spoor van verhalen was aanleiding voor een Verhalentafel over de Hoogeveense Trein-
beschieting van 1944. Het evenement werd live-gestreamd, 120 belangstellenden haakten aan. Vrijwilligers 
van de Verhalenwerf organiseerden met groot succes 7 Tramfietstochten met de expositie in de Bibliotheek 
als startpunt. Ook de wandeling van Sport & Bewegen stond in het kader van de historie van Hoogeveen.  

Vooruitblik
De Bibliotheek valt binnen de culturele sector en heeft zo een rol in de (lokale) culturele infrastructuur  
door bij te dragen met de collectie verhalen en de erfgoedcollectie. Het verhaal heeft niet alleen de vorm 
van een boek, maar neemt steeds meer andere verschijningsvormen aan. We verbinden verhalen, kennis  
en mensen met elkaar. Mensen die mét, en ván elkaar leren. De Bibliotheek is immers een plek waar  
mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in discussie kunnen gaan. We zetten daarbij sterk in  
op de intensivering van het gebruik van de Bibliotheek als publieke ruimte en waar mogelijk als podium. 
Ook op de planning voor 2021 staan de vernieuwing van het cultuurprogramma voor het onderwijs en  
de nieuwe cultuurvisie van de gemeente Hoogeveen.

Governance Code Cultuur 

De Stichting Bibliotheek Hoogeveen past de 
principes en aanbevelingen van de Governance 
Code Cultuur 2019 toe. Meer informatie hierover 
is te vinden in het Bestuursverslag 2020.

 Klik hier voor het Bestuursverslag 2020.
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Collectie & uitlening 

Highlights 2020
2020 was ook voor de uitlening van de Bibliotheek een bijzondere periode. Het eerste kwartaal van het  
jaar konden onze klanten normaal van de dienstverlening gebruik maken. De rest van het jaar wisselden 
weken met beperkte openstelling af met lockdown-periodes waarin klanten alleen toegang tot de  
Bibliotheek hadden voor het ophalen van reserveringen, lockdown-tassen of de op vraag klaargelegde  
boeken. Regelmatig werd benadrukt hoezeer men dit op prijs stelde. 
Klanten hebben (deels noodgedwongen) meer gebruik gemaakt van de online Bibliotheek. De nieuwe  
app combineert e-books met luisterboeken. Ook startte in 2020 een pilot met een tijdschriftenapp.

Vooruitblik
Om onze doelgroepen nog beter van dienst te zijn wordt de collectie beter ingericht. We verwijderen  
luisterboeken en blu-rays uit de collectie en maken zo ruimte voor meer lees- en studieplekken. Ook  
wordt de collectie games vergroot.
In het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ wordt in 2021 het onlineaanbod uitgebreid met een cursus
pakket met zo’n 160 online cursussen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, 
taal, fotografie en commerciële vaardigheden. Ook openen we in 2021 het Informatiepunt digitale overheid. 

 bekijk de facts van 2020
op de volgende pagina
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Kunstlezingen 80
Uitdagend Hoogeveen 2500
Oktober Kindermaand voorstelling 60
Historisch lezingen over Hoogeveen 30 
Bijeenkomst oud-werknemers Aardenburg 30
Verhalentafel Treinbeschieting 125
Expositie Spoor van verhalen 3000
Zomerprogrammering 40
Spoor van verhalen 7 fietstochten 67
Bordje cultuur 40
Rondleidingen Verhalenwerf 37
Wandeling historie Hoogeveen i.s.m. Sport en bewegen 70
Creatieve doe-markt 30 
Regenboogweek activiteiten 25
’t Hooge Woord Dichters Platform 15
Masterclasses Veenbazen 4 masterclasses 55

UITLENINGENJeugd  
4.668 

Volwassenen  
2.454

Instelling   
68

Centrale  
103.758 

www.bibliotheekhoogeveen.nl   
145.036 www.verhalenwerf.nl   

19.208

www.cultuuren 
onderwijshoogeveen.nl   

8.065

Volgers sociale  
media   
3.147

Centrale  
162.000

E-books   
9.171

Luisterboeken  
online   
2.054

BEZOEKERS

LENERS

DIGITAAL & TECHNIEK
MediaUkkies 70 leerlingen / 5 lessen

Digitale geletterdheid 1578 leerlingen / 62 lessen 
basisonderwijs 

Digitale geletterdheid 340 leerlingen/ 15 lessen 
voortgezet onderwijs 

Ontdekhoek 1246 bezoekers 

Klik & Tik 3 cursussen 

CoderDojo 161 deelnemers / 9 activiteiten  
 1 online

Biebjournaal 2786 kijkers / 13 afleveringen

COÖRDINATIE LOKALE  
CULTUUREDUCATIE 

Bereik PO 
3186 leerlingen

Voorstellingen PO  
1564 leerlingen

20 voorstellingen

Workshops PO
1622 leerlingen  
80 workshops

Erfgoedprojecten PO 
1915 leerlingen 

76 erfgoedprojecten

Kunstcarrousel VO 
750 leerlingen 
 50 workshops

Cultuurdagen MBO 
665 leerlingen / 27 online workshops

Website Cultuur en onderwijs 
8065 bezoekers

LEZEN
→ Voorleesproject vmbo – kinderopvang  → 28 leerlingen op 6 locaties
→ Ondersteuning taalontwikkeling meertalige kinderen en hun ouders  
  → 31 leerlingen ISKprimair onderwijs   

→  30 leerlingen ISKvoortgezet onderwijs →  24 ouders
→ Leesfeest Nationale Voorleesdagen  → 90 kinderen  →  80 ouders
→ Kinderboekenweekmiddag  → 40 kinderen → 8 ouders
→ Boekstartlocaties  → 35
→ Stimulans ‘anders’ lezen  → 10 Puk-/Taaltastitels gedigitaliseerd
→ Voortgezet onderwijs contactmomenten  
 → Schrijvers: 16 klassen en 415 deelnemers  
 → Schoolbezoeken: 9 klassen, 240 deelnemers
→ Puktassen  → 120 gezinnen 
→ Taaltassen  → 600
→ Reis door prentenboekenland  → 20 ouders
→ Boekstartkoffertjes  → 152
→ Babyleden 31 dec  → 206
→ Peuterleden 31 dec  → 769
→ Bibliotheek op school  → 36
→ Bereik aantal leerlingen  → 4788
→ Uitleningen op school  → 48132
→ Schrijversbezoeken po  → 9 fysiek  → 12 online
→ Week van Lezen en Schrijven – bijeenkomst  → 17 deelnemers

TAALHUIS  

Taalambassadeurs

Leesclubs

Spreekgroep

Alliantiepartners

Nieuwe vrijwilligers

Nieuwe deelnemers

Koppelingen

Coördinerend docent

Administratief coördinator

5

45

57

1  
met 5  
lezers

1

1

1  
met 17  

sprekers

15

34

VERHALENWERF 
Voorwerpen 
in collectie 

4500

Vrijwilligers 
Reminiscentie 

13

 Bezoekers  
website  

Verhalenwerf  
19.208

Vrijwilligers
30

Hoogeveners 
bereikt  

3600

Verhalen tafel   
1

PROGRAMMERING 

MET GROTE STAPPEN  
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EN BREDE BIEB
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