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Onze toekomst visie
 
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 willendeze overdracht van generatie op 
generatie doorbreken. Dit complexe vraagstuk vergt 
samenwerking over langere tijd. De vorming van een 
C1-cluster en intensivering van de samenwerking 
met onze educatieve partners, zien wij als een 
strategische kans. De bibliotheek wil vanuit haar 
expertise (informatie en informatievaardigheden) 
bijdragen aan dit collectief. 

Hoe doen we dat?
 
Onze strategische agenda 2020-2024 
bestaat uit vier pijlers:
• Talentontwikkeling van de Hoogeveense Jeugd   
   (samen met Jong Hoogeveen en onze 
   onderwijspartners)  
• C1-cultuurprogrammering, Verhalenwerf en de
   realisatie van één cultuurcluster (samen met onze
   C1-cultuurpartners theater de Tamboer, het 
   Poppodium, Scala en de Historische kring)    
• Toekomst in Techniek (samen met 
   Vrienden van Techniek Hoogeveen, 

   onderwijspartners  en Dutch Techzone)   
• Leven Lang Leren & Meedoen (samen 
   met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen)

Wij denken en beslissen niet voor de burgers, 
maar wij werken samen. ‘Van, door en voor 
Hoogeveners’, is ons motto. Wij staan ten dienste 
van iedereen in de gemeente Hoogeveen, dus 
inclusief de dorpen en gehuchten. 

Wat dit de samen-
leving oplevert?
 
In onze programmering werken wij vanuit 
vier programmalijnen. Per programmalijn 
streven wij naar een aantal maatschap-
pelijke resultaten:
Taal & Lezen
• Fundament onder de kennissamenleving
Verhaal & Cultuur
• Erfgoed: identiteit, trots, afkomst
• Cultuur: creativiteit, innovatie
Digitaal & Techniek
• Programmeren als nieuwe taal
• Bijhouden, benutten, bijsturen van de 
   digitale/technologische transformatie
   Sociaal & Basisvaardigheden
• Meedoen, participeren, zelfredzaam
• Gelijke kansen bieden
• Levenslang leren/ontwikkelen 

Wij werken zo aan de levenslange persoon-
lijke ontwikkeling van burgers, die begint 
met de talentontwikkeling van onze jeugd. 
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social media

mediawijsheid

Bereik Digitale 
geletterdheid 

1.580 leerlingen

Bereik Week van de 
Mediawijsheid incl. 

MediaMasters
460 leerlingen 

   500 bezoekers 
  140 bezoekers 
    90 deelnemers 
    7000 bezoekers 
      50 bezoekers
     200 bezoekers 
     20 bezoekers 
    65 bezoekers 
       300 deelnemers 
        350 bezoekers 
     150 bezoekers 
     150 bezoekers
    325 bezoekers 
     80 bezoekers 
     100 bezoekers 
     12.000 bezoekers
  65 bezoekers 
    170 bezoekers 
         15 bezoekers 
        27 leerlingen 
   85 bezoekers 
     30 bezoekers
  40 bezoekers  

programmering

Cultuurmenu Primair Onderwijs: 49 voorstellingen

Groep 1-4: 1898 leerlingen

Groep 5-6: 2564 leerlingen

Workshops: 205

Groep 1-2: 1349 leerlingen

Groep 3-4: 1023 leerlingen

Groep 5-6: 1012 leerlingen

Groep 7-8: 1031 leerlingen

Lokale 
cultuureducatie

Bereik aantal leerlingen 4.917
Nieuwe boeken in de scholen 58.142
Boek - en bibliotheekpromotie activiteiten 79
Mediawijsheid activiteiten 1.115 leerlingen

Taalcollecties 496
Introducties 430
Taalcollecties-activiteiten 926

Schrijversbezoeken 61 klassen (1.368 leerlingen) 

Nationale Voorleesdagen 172 deelnemers

Kinderboekenweek 400 deelnemers

Collecties Kinderboekenweek 29
Leesfeest 80 kinderen

Taaltas 665 leerlingen 

bibliotheek
op school

voorwerpen 
in collectie

o.a. voor 
Gemeente en 
vrijwilligers

verhalen
werf

30  
vrijwilligers

reminiscentie: 
13 vrijwilligers   
654 bezoekers  
55 huiskamers

bereik: 
8.420 
Hoogeveners

4 
verhalentafels

5.400 
10
presentaties 


facebook twitter



pinterest


instagram


leenverkeer

Interbibliothecair 
leenverkeer (IBL)

Drents 
leenverkeer

ontvangen
15.792 materialen

geleverd
21.022 materialen

ontvangen
139 materialen

geleverd
62 materialen

cd’s Rotterdam
1.488
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