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Verbinding met de Hoogevener

Hoog

evene

rs

Wie zijn we?

Als Openbare Bibliotheek Hoogeveen bestaat onze wettelijke opdracht uit het toerusten van burgers,
zodanig dat 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

Hoogeveen kent hardnekkige sociaal-maatschappelijke opgaven die al generaties spelen: armoede – met
alle bijbehorende negatieve effecten – wordt al decennia lang doorgegeven van ouder naar kind. De grootste opgave voor Hoogeveen is deze keten te doorbreken door jongeren een beter perspectief te bieden dan
de generaties voor hen. Volgens de Kansenkaart van de Erasmus Universiteit hebben groep 8-leerlingen,
die opgroeiden in de gemeente Hoogeveen gemiddeld 68,8� kans op een leesscore op het streefniveau.
Voor kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hadden, is die kans 62,9�. Voor taalverzorging zijn de
percentages respectievelijk 55,1� en 51,9�.
Wij kunnen deze keten alleen doorbreken door de leefwereld van de Hoogevener centraal te stellen.
De sleutel ligt volgens ons in het bieden van een betere toekomst voor de jeugd. Daarom leggen wij onze
focus op onze jeugd. Waar mogelijk werken we preventief en waar nodig curatief (bijvoorbeeld in
gezinsverband). Dit vanuit de visie dat een preventief beleid zorgt voor toekomstperspectief en dat kansrijk
opgroeien in Hoogeveen alleen lukt met een duurzame collectieve krachtsinspanning. Een dergelijke grote
ambitie vergt immers een langdurige en intensieve samenwerking tussen tal van organisaties. Het vraagt
een nog betere orkestratie van de inspanningen van alle verbonden partijen. Dit verlangt van ons een nog
betere inbedding in Jong Hoogeveen, de culturele basisinfrastructuur van Hoogeveen, het opbouwen van
vitale coalities met andere maatschappelijke partners en de samenwerking met andere Bibliotheken in de
regio (waar het gemeente-overschrijdende opgaven betreft). En bovenal: verbinding met de Hoogevener.
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Hoe doen we dat?

Het meerjarenbeleidsplan van de Bibliotheek Hoogeveen voor 2021-2025 bestaat 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
samenleving: kanskracht, veerkracht, verbeeldingskracht en verbindingskracht. Dit doen we vanuit de
grondhouding ‘Van, door en voor Hoogeveners’. Wij staan ten dienste van iedereen in de gemeente
Hoogeveen, dus inclusief de inwoners van de dorpen en wijken.

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 2021.
Klik hier voor de link naar het Bestuursverslag (https://www.bibliotheekhoogeveen.nl/dam/bestanden/
Overons/bestuursverslag-bibliotheek-hoogeveen-2020.pdf)

2021 in het kort

De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Hoogeveen 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. In
2021 zetten we deze ontwikkelingen door, met de opening van onze e-werkplaats Headquarter-6 (HQ-6) en
het Informatiepunt Digitale Overheid. Het tweede coronajaar heeft duidelijk gemaakt dat de Bibliotheek
een essentiële voorziening is, in het bijzonder als het gaat om de toerusting van burgers met adequate
digitale vaardigheden om mee te kunnen doen aan de informatiesamenleving.
Naast de nodige corona-gerelateerde aanpassingen aan de dienstverlening en werkzaamheden van de
Bibliotheek binnen en buiten ons gebouw - denk bijvoorbeeld aan de continuïteit van leesbevordering
op school op veilige wijze -, heeft de Bibliotheek Hoogeveen in 2021 een nieuwe gemeentelijke bezuiniging
van €190.000 per jaar opgelegd gekregen. Dit heeft onder andere geleid tot de sluiting van de Bibliotheek
op maandagavond en het schrappen van een aantal activiteiten, zoals CoderDojo.
Een belangrijke beleidsontwikkeling was de vaststelling van de nieuwe Hoogeveense Cultuurvisie 2021,
een traject waarbij de Bibliotheek direct betrokken was.
De al bestaande interne organisatieontwikkeling om ‘Van, door en voor’ uit te rollen op alle lagen en
processen van de Bibliotheek past naadloos bij de gezamenlijke ambitie om vorm te geven aan het
Hoogeveense culturele landschap volgens dezelfde principes.
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Leven Lang Ontwikkelen

Highlights 2021

In 2021 ging het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) officieel van start. Naar schatting zijn er
4 miljoen niet of beperkt digitaalvaardige burgers in Nederland. Dit houdt ook in dat zij digitale zaken met
de overheid niet goed kunnen regelen. Het IDO in Hoogeveen bestaat uit een vaste ruimte (het Glazen huis)
waar bezoekers tijdens de spreekuren terecht kunnen met hun vragen over onder andere belastingen en
toeslagen, over de CoronaCheck-app of voor hulp bij het online maken van een vaccinatieafspraak.

Vooruitblik

In 2022 kunnen we, dankzij landelijke en provinciale subsidies, onze dienstverlening op het gebied van
Digitale Inclusie intensiveren. We bieden meer cursussen Digitale vaardigheden aan (Klik&Tik, DigiSterker,
thema-workshops internet) en testen het concept ‘IDO op locatie’. Met ‘IDO op locatie’ willen we de
kwetsbare inwoners in de wijken en dorpen, die niet volwaardig kunnen deelnemen aan de digitale
samenleving, beter bereiken. Zo vergroten we de spreiding en toegankelijkheid van de Bibliotheek.
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Taalhuis Hoogeveen

Highlights lezen 2021

Ook het Taalhuis zat in 2021 tot mei in een lockdown. We haalden in januari het nieuws met een artikel
en video over het doorgaan van de leesclub via WhatsApp-videobellen. In mei werd weer voorzichtig opgestart. In september opende het Praatcafé, een initiatief van SWW en het Taalhuis om de grote toestroom
van NT2’ers op te vangen. In 2021 vond er twee keer online een basistraining plaats.

Vooruitblik

In 2022 wordt volgens het nieuwe beleidsplan gewerkt dat geldt van 2020 tot 2024. NT1’ers vinden en
bereiken staat daarin voorop. Daarom verzorgt het Taalhuis een voorlichtingsbijeenkomst over laaggeletterdheid. We gaan met hulp van HQ-6 video’s maken en deze inzetten om NT1’ers te werven. We werken
ook met en voor NT2’ers. In 2022 zal een pilotgroepje van drie NT2-ouders - dat samen met een vrijwilliger
werkt aan de eigen taalontwikkeling en die van hun kinderen - hun traject afronden. Bovendien werkt
het Taalhuis mee aan het vervolg van de pilot ‘vrouwelijke statushouders’ door vrijwilligers aan groepen
vrouwen te koppelen die tijdens hun stage hun werkervaringen kunnen bespreken. Daarnaast werkt het
Taalhuis aan de certificering, waarvan de audit zal plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2022. En is het
Taalhuis met een nieuw AVG-proof administratie en monitorsysteem gestart.
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Talentontwikkeling

Highlights 2021

Talenten ontwikkelen doe je in veel gevallen niet alleen maar gezamenlijk, want vaak kunnen talenten
pas in samenwerking volledig tot bloei komen. ‘Samenwerking’ stond ook in 2021 centraal, niet alleen met
partners maar ook rechtstreeks met onze doelgroepen.
Allereerst ging het om de samenwerking rond Headquarter-6, de e-werkplaats die in november 2021 samen
met jongeren en Scala werd geopend. HQ-6 is een educatieve, digitale en creatieve e-werkplaats voor
jongeren tussen de 12 en 22 jaar, begeleid door een professionele Lab Coach. Headquarter-6 beschikt over
een Green Screen Studio en een Labruimte, die jongeren toegang bieden tot video editing, graphic design,
fotografie en het maken van podcasts.
Een ander in het oog springend initiatief was de samenwerking met het Jongerenpanel, een groep
geëngageerde scholieren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, om meer jongeren te stimuleren om te lezen en
naar de Bibliotheek te komen.
In het kader van het Leesoffensief plukten we in 2021 de eerste vruchten van de samenwerking met de ISK
(internationale schakelklas) en het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen willen vaak graag Nederlands
leren, en sommigen waagden daarna zelfstandig de stap naar de Bibliotheek om boeken te lenen, huiswerk
te maken of internet te gebruiken.

Vooruitblik

Vanzelfsprekend blijft ‘samenwerken’ in 2022 een speerpunt. Samen met het onderwijs blijven we zoeken
naar wegen om leesachterstanden - al dan niet door corona - tegen te gaan. Nieuwe aandacht is er voor
Dieplezen en Close Reading.
In 2022 zullen we met De toffe toolkit in het voortgezet onderwijs nieuwe werkvormen aanbieden om
lezen in het vmbo te stimuleren.
In nauwe samenwerking met jongeren zal het Jongerenpanel activiteiten organiseren en willen we VR
realiseren in HQ-6.
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Verhaal en Cultuur

Highlights 2021

Het evenement Uitdagend voor jong en oud zorgde ondanks corona ook in de Bibliotheek voor een
gezellige drukte. De schaakclub verzorgde o.a. online simultaan schaken met de Chessqueens, (oud)werk
nemers van de Blikfabriek ontmoetten elkaar, Leen een Hoogevener leverde verrassende gesprekken op en
een groep vluchtelingen uit het AZC ging actief aan de slag met de ontvangst van het publiek. In Studio
Uitdagend in theater De Tamboer verzorgde onze vaste gespreksleider een Verhalentafel en interviewde,
samen met een razende reporter in het veld, diverse mensen van de Hoogeveense cultuurorganisaties.
Het was online en fysiek een kennismaking met de activiteiten in het nieuwe seizoen.

Vooruitblik

Met de programmalijn ‘Rijk Cultureel aanbod’ gaat de Bibliotheek consequent inzetten op “van, door en
voor”. We bieden onze ruimtes aan voor niet-commerciële presentaties, lezingen, workshops of andere
activiteiten. We komen tot een samenwerking met diverse Hoogeveense organisaties en individuen als
de ideeën aansluiten bij de doelstellingen en ambities van de Bibliotheek.
Met een startsubsidie krijgt de reminiscentiegroep ondersteuning om na de coronatijd de bezoeken aan
de verzorgingshuizen weer op te pakken en verhalen en herinneringen op te halen.
We gaan verhalen, kennis en mensen met elkaar verbinden in wijk en dorp en organiseren verhalentafels.
We spelen een rol in de nieuwe cultuurvisie van de gemeente Hoogeveen en coördineren en borgen de
cultuurprogramma’s voor en met het onderwijs en samen met de cultuurpartners.
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Collectie en uitlening

Highlights 2021

Voor het tweede jaar op rij sloot de open uitlening van de Bibliotheek tijdelijk wegens corona-maatregelen.
De Bibliotheek zocht en vond een manier om het publiek van dienst te blijven. Dit werd door de klanten erg
gewaardeerd. Veel klanten ontdekten bijvoorbeeld het gemak van online reserveren.
Voor scholieren die met hun leeslijst bezig zijn, werd een Lezen voor de lijst-kast ingericht.
In 2021 gingen we over tot het inwerken van de tijdschriften zodanig dat voor de klant duidelijk is welk
tijdschrift hij geleend had. Dit maakte het ook mogelijk om het gebruik van de tijdschriften beter te monitoren.
De uitleningen via de online Bibliotheek, zowel e-books als luisterboeken, kregen door de crisis een boost.
Het aantal uitleningen van eigen materiaal herstelde zich enigszins.

Vooruitblik

Een aantal collectieonderdelen zal kritisch bekeken worden. Met name de tijdschriftencollectie die, doordat
ze nu met RFID-chips is uitgerust, op het gebruik beoordeeld kan worden. Door het toegenomen gebruik
van streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ zal ook de dvd-collectie, evenals het budget voor dit onderdeel, ingekrompen worden. Dit geeft ruimte voor een herinrichting van de beschikbare ruimte.
Bij presentaties zal er een betere koppeling met het aanbod uit de online Bibliotheek gemaakt worden.
De pilot ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is verlengd tot eind 2022 en is inmiddels uitgebreid met cursussen van
Seniorweb.

bekijk de facts van 2021
op de volgende pagina
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Jeugd
9.123

Volwassenen
3.072

Bibliotheek
3.403

Centrale
68.541

BEZOEKERS

LENERS

www.bibliotheekhoogeveen.nl
110.166
Instelling
90

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Bereik aantal basisschoolleerlingen: 12.558
Taalcollecties:

470

Introducties:

403

Boek- en promotieactiviteiten:

17

Schrijversbezoeken:

57

Ontdekhoek
453

UITLENINGEN

VOLGERS
SOCIALE
MEDIA

www.cultuuren
onderwijshoogeveen.nl
9.621

www.verhalenwerf.nl
21.045

Veenbazen
316

VERBINDING
MET DE HOOGEVENERS
Jaarverslag 2021

E-books
20.810

De Bibliotheek op School
44.996

BOEKSTART

19 locaties

Reis door prentenboekenland:

15 deelnemers

Uitleen Puktas gezinnen:
		

43 groepen (gemiddeld
20 kinderen per groep)

Nationale Voorleesdagen
deelnemers: 		

13 kinderen en 17 ouders

Babyleden: 		

266

Peuterleden: 		

439

TAALHUIS

Voorstellingen
PO groep 1-4
2182 leerlingen/
35 voorstellingen
(fysiek en online)

Bereik
PO Cultuurmenu
3425 leerlingen

Praatcafé

MEDIAWIJSHEID
Doorgaande lijn
mediawijsheid PO:
bereik 951 leerlingen
Opening Headquarter-6:
50 bezoekers

Vrijwilligers
30

1

met 5
lezers

1

Vrijwilligers
Reminiscentie
13

ING

PROGRAMMER

15

31

Nieuwe vrijwilligers

Koppelingen

Hoogeveners
bereikt
2500

26

met ±30
sprekers

Alliantiepartners

Nieuwe deelnemers

Voorwerpen
in collectie
4250

Verhalentafel
3

Taalambassadeurs
Leesclubs

Erfgoedprojecten
PO
1656 leerlingen/
84 erfgoedprojecten

VERHALENWERF

45

5

Luisterboeken
online
5.086

CULTUUREDUCATIE
BIBLIOTHEEK/ VERHALENWERF

Workshops
PO Taal/digitaal
413 leerlingen/
20 workshops

Deelnemers locaties
Boekstart in de Kinderopvang:

Centrale
218.554

1
1

Coördinerend docent
Administratief coördinator
Schrijver in de week van Lezen en Schrijven

Pagina 10 van 10

33

Lezingen kunst en cultuur
Uitdagend Hoogeveen
Verhalentafels 2 online en 2 fysiek
Expositie Blik! “Over een kleine 100 jaar blikfabriek“
Expositie Aardenburg “Van Kennemer tot Iglo”
Expositie Bilderwald Augmented reality
Hoogeveen Gekiekt
Bij het verleden op de koffie
Leen een Hoogevener
Schaakchallenge en cursus
Rondleidingen Verhalenwerf
Boekpresentatie i.s.m. Historische Kring

349
3000
750
1300
750
450
21
15
6
50
20
65

