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We kijken terug op een onstuimig jaar in een pandemie, waarin we ondanks de 
vele restricties en maatregelen weer opnieuw gecertificeerd werden, een nieuwe 
gemeente konden verwelkomen en er een nieuw convenant tot stand kwam. 

Het jaar begon met een sluiting die uiteindelijk vijf maanden duurde, waarin we onze alternatieve dienstverlening weer 
konden hervatten en digitaal oppakten wat fysiek niet meer kon. We sloten het jaar af tijdens een lockdown waarin wij 
open mochten blijven omdat we inmiddels, terecht, tot de essentiële dienstverlening gerekend werden. Dit stelde ons ook 
in staat om inwoners te helpen met al hun vragen op digitaal gebied, waaronder de laatste maanden vooral hulp bij het 
maken van afspraken voor boosterprikken en het aanvragen van een Corona-toegangsbewijs. We gaan met behulp van 
landelijke financiering de Informatiepunten Digitale Overheid komend jaar uitbreiden over ons hele werkgebied. Om de 
doelgroepen zo dichtbij mogelijk te kunnen bereiken.

We werken in een bijzondere regio. Als we hier ergens van doordrongen zijn, is dat het nut van samenwerken, niet 
alleen met onze samenwerkingspartners, maar ook met onze gemeenten en met onze inwoners. Het samenwerken 
pakken we in verbinding en ondernemend op, want terugkijken is vooral ook vooruitkijken. Dat is nodig, gezien onze 
grote maatschappelijke opgaven. We bouwen door aan een ondernemende organisatie. Het afgelopen jaar kreeg de 
doorontwikkeling van onze gezinsaanpak steeds meer en beter vorm, mede als gevolg van de pandemie.  De cyclus van 
laaggeletterdheid moet worden doorbroken. Dit doen we door nog meer als voorheen de doelgroepen op te zoeken; we 
gaan naar de kinderen toe.

We werkten ook aan onze makersplaats, dit onderdeel is naast de leerdoelen binnen techniek en wetenschap ook een 
nieuwe manier om aan taalontwikkeling en begrijpend lezen te werken. We merkten in 2021 ook dat de vraag naar 
studieplekken, stilteplekken en ontmoetingsruimte in onze locaties toeneemt. Met de kennis en ervaringen van de 
afgelopen jaren gaan we opnieuw kijken naar onze plannen voor de komende jaren. Het succes van ons werk hangt af 
van luisteren naar onze inwoners en vanuit onze rol samenwerken. Meer curatie, faciliteren en een grotere regierol. Dit 
vraagt veel en vaak ook een andere benadering dan voorheen van onze medewerkers. Deze transitie pakken we op. Want de 
pandemie en de gevolgen maken pijnlijk duidelijk hoe hard we nodig zijn, dat we essentieel zijn zelfs. Wij zullen er staan. 
Daar kunnen jullie op vertrouwen.

Lidy Vos

Directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland    4 maart 2021

VOORWOORDINHOUDSOPGAVE
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JAAROVERZICHT

2021 IN BEELD
Jaaroverzicht bibliotheek rivierenland

Januari Februari Maart April Mei Juni

Doorlopend:
• Afhaalbieb (t/m 19 mei)
• Medialab
• Informatiepunt Digitale Overheid
• Proeftuin lezen in het (V)MBO

07/03
Online lezing
Pieter Waterdrinker

Online Nationale 
voorleeswedstrijd

10 /03
Online lezing 
Esther Gerritsen

17/05
Online lezing 

Roxanne van Iperen

Media ukkie dagen 

31/05
Online lezing 
Stolpersteine

Eind juni
Afronding project medialab.
 21ste-eeuwse vaardigheden 

in de regio

Opening 
Bibliotheek Lienden
(Gemeente Buren)

19/05
Laatste tasje afhaalbieb en
de bibliotheken weer open.
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JAAROVERZICHT

Juli Augustus September Oktober November December

Week van Lezen 
en Schrijven

Biebclub 
vakantieklas 

Opening Zelfservice
Bibliotheekpunt Beusichem

Hernieuwde certificering als 
Openbare Bibliotheek

Kinderboekenweek

Nederland  
Leest
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BEVORDEREN GELETTERDHEID EN LEESPLEZIER
Geletterde samenleving

Bij het stimuleren van het lezen is de bibliotheek vanaf de 
vroegste jeugd een essentiële partner. In een doorgaande 
leeslijn van 0-100 jaar verdelen we onze inzet in de 
bestrijding van laaggeletterdheid over preventie en curatie. 
Onze programma’s sluiten op elkaar aan, waarbij we in de 
preventie het kind van 0-18 als het ware volgen in de opbouw 
en het onderhoud van de leesmotivatie. We leggen het 
zwaartepunt van de beleidslijn Geletterde samenleving bij 
preventie en verwachten curatief de meeste resultaten te 
kunnen halen bij wijze van een gezinsaanpak. Voor de groep 
0-12 jaar wordt de ondersteuning via consultatiebureaus, 
voorschoolse en educatieve organisaties voortgezet in lokale 
netwerken, waarin we samen met partners de doorgaande 
leeslijn oppakken. Het bevorderen van leesplezier vormt het 
allerbelangrijkste instrument om kinderen voldoende toe te 
rusten om mee te kunnen doen in de maatschappij.

32.594 341.695

15.625 26.863

338.915263

48.482 707.473

Jeugd Jeugd

Volwassenen J/V

VolwassenenInstellingen

Totaal Totaal

Leden Rivierenland 2021: Uitleningen Rivierenland 2021:

Stijging van +/-1% 1 Stijging van 2% 1

1 Landelijke trend is dalend.

1.050 6.280
Activiteiten Bezoekers

Aantal activiteiten georganiseerd in 2021, totaal online en offline

Beleid en ambities

In ons organisatiebeleidsplan hebben we drie 

ambities geformuleerd. De ambities sluiten aan bij 

de drie maatschappelijke opgaven in het landelijk 

Bibliotheekconvenant en het regionale convenant Samen 

maken we de Bieb 2023-2026:

1.  Geletterde samenleving – Bevorderen   

 geletterdheid en leesplezier

2. Participatie in de informatie   

 samenleving - Digitale inclusie en digitaal  

 burgerschap

3. Leven lang ontwikkelen-     

 basisvaardigheden en blijvende    

 inzetbaarheid
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Preventie: 
doorgaande 
leeslijn 0-18
Binnen deze doorgaande lijn bepalen we door 
middel van effectmetingen welke aanpak de 
beste resultaten oplevert. Deze aanpak blijven we 
doorontwikkelen. We werken aan een zichtbare 
verandering in gedrag en het hierdoor vergroten 
van kansen, waarbij we meer ouders bereiken 
en ondersteunen bij het oppakken van hun rol 
binnen de leesbevordering: onze gezinsaanpak 
door de inzet van Leesplezier Thuis. Binnen de 
Bibliotheek op School steken we meer in op 
deskundigheidsbevordering door leerkrachten 
en door teams te coachen. We zetten in op het 
stimuleren van de leesmotivatie met kleine groepjes 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Daarnaast besteden we op sleutelmomenten, in 
de groepen 3, 4 en 6 (wanneer de leesmotivatie 
aantoonbaar daalt) klassikaal aandacht aan 
leesbevordering en het stimuleren van leesplezier. 
Voor leerlingen en studenten van het vmbo en MBO 
hebben we zelf een succesformule samengesteld 
en volgen wij de landelijke ontwikkelingen binnen 
het voortgezet onderwijs om gebruik te maken van 
bewezen best practices om daarmee een effectieve 
aanpak te kunnen bieden ten behoeve van de 
leesmotivatie van jongeren. 

Geletterde samenleving
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DOORGAANDE LEESLIJN 0-18 JAAR
Geletterde samenleving

In 2021 is er gewerkt aan een doorontwikkeling van 
de bestaande educatieprogramma’s van Bibliotheek 
Rivierenland. Om meetbare doelen te kunnen 
halen is de focus gelegd op een gezinsaanpak, 
leerlingen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken als het gaat om leesmotivatie en 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten. In 
twee gemeenten is een pilot gestart die gaandeweg 
het jaar is uitgebreid naar vier gemeenten. 

BoekStart 0-4 jaar 
Op het consultatiebureau maakt de leescoach 
jonge ouders bewust van de rol die zij spelen in de 
leesopvoeding van hun kind, al vanaf de geboorte. In 
samenwerking met partners worden bijeenkomsten 
georganiseerd waar ouders elkaar ontmoeten 
met als doel hen handvatten te geven om thuis te 
werken aan een rijke taalomgeving voor hun kind. 
In 2021 is als pilot in enkele gemeenten gestart met 
de gezinsaanpak. In deze aanpak, met als doel de 
ouderbetrokkenheid in laagtaalvaardige gezinnen te 
vergroten, komt de leescoach in het gezin thuis na 
doorverwijzing van partners. Omdat door corona de 
leescoach niet terecht kon op het consultatiebureau 
zijn deze uren ingezet voor de gezinsaanpak. 
Deze aanpak voorziet in een behoefte. Bibliotheek 
Rivierenland heeft in 2021 een belangrijke rol 
gespeeld in de landelijke ontwikkeling van de hybride 
BoekStartcoach. Middels het  gebruik van QR-codes 

is er materiaal ontwikkeld om jonge ouders ook in 
coronatijd te kunnen bereiken. Op consultatiebureaus 
zijn er boekenleggers en koffertjes uitgedeeld aan 
ouders met QR-codes die leiden naar filmpjes waarin 
leescoaches vertellen over het belang van samen 
praten en lezen met je kind. In het filmpje zien ouders 
hoe dat gaat. Jeugdverpleegkundigen als ouders 
hebben hier gebruik van gemaakt.

De Bibliotheek op school 4-12 jaar
Tijdens de hele basisschoolperiode biedt de 
leescoach ondersteuning aan het team leerkrachten 
op het gebied van leesbevordering. Kinderen uit 
laagtaalvaardige gezinnen die voorschools al in 
beeld zijn blijven aandacht krijgen van de leescoach. 
Naast groepslessen om de leerkracht te inspireren 
en deskundigheid te bevorderen wordt er gewerkt 
in kleine groepjes om ook die leerling aan het 
lezen te krijgen die geen leesmotivatie ervaart. Tot 
en met groep 3 worden ouder/kind-activiteiten 
georganiseerd om ouders te (blijven) stimuleren 
te werken aan een rijke taalomgeving thuis. Door 
corona zijn de ouder/kind-activiteiten niet goed 
van de grond gekomen terwijl er wel behoefte 
was bij de samenwerkende partners. Van digitale 
prentenboeken, voorleesfilmpjes en de online 
bibliotheek is in het onderwijs dankbaar gebruik 
gemaakt. 

De Bibliotheek op school 
VO 12-18 jaar
N.a.v. het rapport Leesoffensief is Bibliotheek 
Rivierenland in 2020 gestart met een proeftuin op 
een aantal VO scholen. Steeds meer jongeren (62%) 
op het VMBO zijn laaggeletterd. Door in te zetten 
op deskundigheidsbevordering van leerkrachten, 
collectie en leesgesprekken met leerlingen hebben 
leescoaches bij de afronding van de proeftuin in 
2021 bereikt dat 75% van de leerlingen op een school 
aangeeft meer te zijn gaan lezen. Vanuit het VO is 
in 2021 een groeiende belangstelling ontstaan voor 
samenwerking met de bibliotheek door het inzetten 
van een leescoach.  
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In 2021 zijn 
met de 
Bibliotheek op 
School in heel 
Rivierenland 
15.225 
bassisschool-
leerlingen 
direct bereikt.

Geletterde samenleving
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CURATIE: (DIGI-)TAAL/LEERHUIS EN 
EDUCATIEAANBOD VOOR LAAGGELETTERDEN

Geletterde samenleving

Wij professionaliseren onze activiteiten rondom 
het bevorderen van geletterdheid binnen de (Digi-)
Taalhuizen, Leerhuizen en in onze bibliotheken. 
Hierbij wordt waar mogelijk onze collectie 
ingezet, waardoor we de wereld van mensen 
wat groter kunnen maken. Onze aanpak richting 
laagtaalvaardige gezinnen maakt dat we beter 
kunnen doorverwijzen naar de Taalhuizen en hulp 
voor volwassenen. Voor deze doelgroepen is het 
ook van belang dat actuele onderwerpen voorzien 
worden van duiding. Niet onbelangrijk gezien 
maatschappelijke verschillen in opvatting en de 
groeiende polarisatie. Om dit te bewerkstelligen 
zoeken we samenwerking binnen de lokale 
gemeenschap. Daar waar andere partijen activiteiten 
beter kunnen organiseren, laten wij het initiatief 
aan de ander, waarbij wij onze faciliteiten voor 
deze initiatieven beschikbaar stellen. Maar in 
sommige gevallen hebben wij wel een centrale 
rol bij het ontwikkelen en opzetten van aanbod 
voor laaggeletterden, zoals camouflage cursussen 
en het project Praat Mee! voor moeders met een 
migratieachtergrond.

Het (Digi-)Taalhuis of Leerhuis 
is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen 
beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en 

omgaan met de computer. Burgers kunnen relevante 
cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen 
naar andere instellingen. Het (Digi-)Taalhuis of 
Leerhuis is opgezet en wordt onderhouden door 
lokale partners, samen met professionals en 
vrijwilligers. Bibliotheek Rivierenland is zo’n lokale 
partner. We ondersteunen en faciliteren het (Digi-)
Taalhuis of Leerhuis met collectie en de inzet van een 
medewerker.

Resultaten
Onze Taalhuismedewerkers hebben nieuwe 
materialen aangeschaft voor de collectie in overleg 
met de taalhuisdocent/coördinator van het Digi-
Taalhuis/Leerhuis. Ze hebben ook veel tijd gestoken 
in de voorbereidingen voor de Week van Lezen en 
Schrijven (6-12 september). In 2021 is dit Rivierenland-
breed opgepakt! Alle Taal-en Leerhuizen van 
bibliotheek Rivierenland hebben er samen voor 
gezorgd dat er in de lokale kranten een pagina 
verscheen op 1 september, voorafgaand aan de Week 
van Lezen en Schrijven. Met een regionale algemene 
invulling, het verhaal van een deelnemer en foto’s 
met quotes.  Ook was er ruimte voor de lokale 
informatie per Taalhuis, en de lokale activiteiten die 
er plaatsvonden. Daarnaast waren er ook activiteiten 

in de vestigingen, zoals een veiling van tweedehands  
spullen of een workshop Kopen en Verkopen op 
Internet. Passend bij het thema “geld” binnen de 
aanpak laaggeletterdheid in regio Rivierenland 
2021. Ook was er een prijsvraag, een woordzoeker, 
er werden 305 oplossingen ingeleverd, en in elke 
gemeente was er een winnaar. Met deze week 
hebben we ook veel aandacht weten te trekken voor 
laaggeletterdheid. Taalambassadeurs Addy en Jose 
waren aanwezig. Zij hebben opnames gemaakt voor 
hun vlog, zie Youtube: 

Er is ook met de Taal-en Leerhuizen een lidmaatschap 
geregeld bij ‘Het begint met Taal’. Voor West Maas en 
Waal, Maasdriel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel. 
Zaltbommel was al lid via Kompas. Door dit samen 
te regelen is dit veel goedkoper. Taal- en Leerhuizen  
en taalvrijwilligers kunnen o.a. gebruik maken 
van de informatie en de webinars. ‘Het begint met 
Taal’ is expert op het gebied van taalcoaching voor 
nieuwkomers. Dit lidmaatschap wordt gecontinueerd 
voor 2022.
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MOBIEL DIGI-TAALHUIS 
Mooie resultaten in 2021

Geletterde samenleving

Toekomst

We gaan in 2022 door met het Digi-
Taalhuis. De gemeente West Maas en Waal 
heeft het product ingekocht. Er is ook een 
mooi filmpje gemaakt om een beeld te 
krijgen van het mobiel Digi-Taalhuis:

Bewustwording te creëren en daarmee het taboe te door-
breken: bewustwording hebben we zeker gecreëerd door op 
allerlei plekken en evenementen (waar het kon tijdens Corona) 
aanwezig te zijn en het gesprek aan te gaan met inwoners. Op 
deze manier hebben we het (mobiel) Digi-Taalhuis West Maas 
en Waal zeker op de kaart gezet. Ook lezen we in de Week van 
Lezen en Schrijven altijd voor op peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven en basisscholen. Hiermee bereikten we jaarlijks 
tussen de 215-248 kinderen en hun ouders. Of we ook het taboe 
hebben kunnen doorbreken is eigenlijk niet te zeggen. Het 
taboe is er nog steeds. Maar we hebben wel meer mensen met 
het onderwerp in aanraking laten komen. 

Het netwerk van partners te versterken: we hebben diverse pre-
sentaties en bijeenkomsten georganiseerd bij netwerkpartners 
op locatie. Zo hebben we voor vier seniorenverenigingen een 
presentatie gegeven over de mogelijkheden van het Digi-Taal-
huis. Deze vier bijeenkomsten zijn bezocht door 66 deelnemers. 
Een deel van deze deelnemers hebben zich ook opgegeven voor 
leertrajecten. Zo gaan we in 2022 in Dreumel voor 16 deelne-
mers Klik en Tik cursussen organiseren. 

Ons doel was om met de inzet van het mobiel Digi-Taalhuis 
in de gemeente West Maas en Waal in de periode 2019-2021 
meer laaggeletterde inwoners, vindplaatsen en potentiële 
taalvrijwilligers te bereiken, teneinde:

215-248

66

41

22

2

75

41 deelnemers erbij in 
de periode 2019-2021. 

taalvrijwilligers erbij in de 
periode 2019-2021.

taalambassadeurs erbij in de 
periode 2019-2021.

 We hebben de bus uiteinde-
lijk bij 75 activiteiten ingezet, 

ondanks corona!
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BEVORDEREN GELETTERDHEID 
EN LEESPLEZIER

Geletterde samenleving

Innovatiekamer Rivierenland
De afgelopen jaren is de vraag naar taalambassadeurs flink gegroeid in Rivierenland. Steeds meer organisaties 
zetten taalambassadeur in voor presentaties gericht op bewustwording en/of voor een testpanel dat kijkt naar 
communicatiemiddelen. Tegelijkertijd merken we dat het moeilijk is om voldoende nieuwe taalambassadeur te 
vinden. Dit is niet alleen een probleem in Rivierenland, maar speelt in heel Nederland. Daarom heeft de landelijke 
belangenbehartigingsorganisatie voor taalambassadeur, Stichting ABC, subsidie aangevraagd bij de Rijksoverheid om 14 
innovatiekamers te starten. Rivierenland is één van deze innovatiekamers. Het project liep tot en met 31 december 2021. 

 Een uitgewerkte werkwijze (procesbeschrijving) voor Rivierenland

	Het werken met taalambassadeurs is opgenomen in het aanvalsplan laaggeletterdheid van de regio. 

 Daarnaast is er een samenvatting van dit plan op B1 geschreven.

	We krijgen in 2022 geld (via de regio) voor de voortzetting van de Innovatiekamer. 

	De Taalmeidenvlog 

	Warme relaties met de instanties waar we taalambassadeurs hebben ingezet. 

 Bij Werkzaak Rivierenland gaan we zelfs een maandelijks testpanel organiseren.

Resultaten

nieuwe taalambassadeurs 
in regio Rivierenland

training aan de groep met 
nieuwe taalambassadeurs

5 1
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Addy en Jose zijn de boegbeelden van de 
Taalambassadeurs in Rivierenland. Beide dames 
hebben moeite (gehad) met lezen en schrijven. Addy 
werkte jarenlang als toiletjuffrouw bij de V&D. Door 
de sluiting van de winkelketen zocht ze een nieuwe 
baan. Al snel werd duidelijk dat ze moeite had met 
taal. Het UWV gaf haar het advies om eerst beter te 
leren lezen en schrijven. En dat deed ze. Jose werkte 
al vanaf haar zevende mee op de kermis. Op haar 
veertiende had ze haar eigen Oliebollenkraam. 
Jarenlang runde ze met haar man een eigen bedrijf, 

waarbij hij al het papierwerk op zich nam. Toen ze 
ging scheiden, liep ze echter tegen een hoop zaken 
aan, zoals het invullen van formulieren. Via de 
gemeente werd ze doorverwezen naar het ROC om 
beter te leren lezen en schrijven. Inmiddels zijn beide 
dames actief als taalambassadeur. Ze inspireren 
andere laaggeletterden om ook aan de slag te gaan 
met hun taalprobleem. Daarnaast testen ze brieven, 
flyers en websites van instanties op begrijpelijke 
taal. Sinds 2021 hebben de dames ook hun eigen vlog 
‘De Taalmeiden’. Hierin geven zij een inkijkje in hun 

belevenissen 
als taalambassadeurs 
en laten zij zien waar ze in het dagelijks 
leven tegenaanlopen. De Bibliotheek ondersteunt ze 
met raad en daad bij het maken van deze vlog. 

TAALMEIDEN
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Geletterde samenleving

PRAAT MEE
Bij het werken op locatie (binnen de peuteropvang) als 
lees-/mediacoach voor het jonge kind, als BoekStartcoach 
op het consultatiebureau of bij de begeleiding van Boek op 
Bezoek (voorleesproject bij gezinnen thuis), ontmoeten we 
veel moeders. Een deel van deze moeders (laagtaalvaardig, 
met een migratieachtergrond) geeft aan dat ze het 
Nederlands praten missen. De kinderen gaan naar school, 
de man gaat naar het werk en zij zijn thuis. Uiteraard 
zijn er allerlei mogelijkheden om te oefenen met het 
Nederlands, maar we zien vaak dat deze drempel toch nog 
te groot is voor deze vrouwen. Zij hebben bijvoorbeeld hun 
inburgering wel gedaan, maar doen er later weinig mee en 
gaan hard achteruit in de taalvaardigheid. Om dan in een 
talig traject te stappen, waar gelezen en geschreven moet 
worden, vinden zij te spannend. Om hierop in te spelen, 
wilden we een ondersteuningsgroep opzetten waar deze 
moeders hun Nederlandse spreek- en luistervaardigheid 
kunnen oefenen in een vertrouwde omgeving. Aan het 
einde van 20 weken is het doel dat deze moeders:

We hebben middelen ontvangen van Tel mee met Taal om 
dit te kunnen realiseren. Het project wordt uitgevoerd 
in samenwerking met ROC Rivor, Mozaïek Welzijn en 
Gemeente Tiel. De einddatum van het project is 30 juni 
2022. 

  Het eerste traject is gestart en werd in februari 2022 afgerond. Aan dit traject deden 9 moeders mee. 

 Met deze moeders wordt gekeken naar vervolgmogelijkheden om te leren. 

  Er zijn al moeders geworven voor traject 2. Dit traject is gestart in februari 2022.  

  Alle lessen worden uitgewerkt, zodat we het traject ook eventueel in andere gemeenten kunnen inzetten. 

  Er is een eenvoudige vragenlijst opgesteld om het effect van het traject te kunnen meten. 

  Na de einddatum (30 juni 2022) zal een uitgebreide verantwoording worden gemaakt. 

 De resultaten zullen uiteindelijk ook met alle gemeenten gedeeld worden. 

Vrijer worden in het gebruiken van de 
Nederlandse taal;
Beter met een leerkracht en/of dokter kunnen 
communiceren over hun kind(eren);
Aan het begin staan van een leertraject bij 
bijvoorbeeld het Leerhuis Tiel, het ROC of de 
Bibliotheek.  

Resultaten
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Toekomst

We zijn ervan overtuigd dat camouflageaanbod echt succesvol kan zijn. Daarom blijven we dit product aanbieden. In 
2022 zullen we camouflageaanbod gaan uitrollen in gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal. En hopelijk volgen 
er meer gemeenten. 

CAMOUFLAGEAANBOD
Laaggeletterde mensen schamen zich 
vaak voor het feit dat zij niet goed kunnen 
lezen of schrijven. Dit speelt vooral bij 
de doelgroep met het Nederlands als 
moedertaal (NT1’ers). Hierdoor maken 
zij vanuit eigen beweging nauwelijks 
gebruik van educatiemogelijkheden die 
er zijn in de gemeente en/of de regio. Een 
camouflagecursus is specifiek gericht 
op laagtaalvaardige mensen zonder dat 
dit daarbij benoemd wordt. Het is een 
goede manier om met de laagtaalvaardige 
doelgroep in aanraking en in gesprek te 
komen. Hierbij is het uiteindelijke doel de 
doelgroep te motiveren om deel te nemen 
aan aanbod activiteiten gericht op het 
versterken van de basisvaardigheden (taal, 
reken en computervaardigheden) via het 
(Digi-)Taal/Leerhuis. Bibliotheek Rivierenland 
heeft in de gemeente Druten, samen met 
ROC Rivor, twee camouflagecursussen 
ontwikkeld en uitgevoerd.  

Geletterde samenleving

Resultaten

7 4
Aan de cursus gezond 

koken met recepten van 
internet hebben 7 deel-
nemers deelgenomen

Aan de cursus veilig (ver)
kopen via het internet 

hebben 4 deelnemers deel-
genomen

Dit ging goed:

  Alle deelnemers waren   
 enthousiast.

De laatste les van de cursus 
gezond met recepten van 
internet was zeer succesvol, 
waarbij uiteindelijk 13 eters 
en nog eens 7 mensen 
genoten hebben van 
de door de deelnemers 
gemaakte recepten.

  Samenwerking tussen   
 Bibliotheek en ROC Rivor is  
 goed verlopen.
  De locatie “de Doorkijk”   
 was uiterst geschikt.

Wat kan beter: 

  De NT1 doelgroep   
 is minimaal bereikt.
  Werving via alle   
 vindplaatsen (Werkzaak, de  
 voedselbank, gemeente,  
 welzijn etc.) heeft niets  
 opgeleverd.
  Corona heeft veel roet in  
 het eten gegooid, waardoor  
 we de cursussen steeds  
 moesten verplaatsen. Dit  
 heeft het allemaal geen  
 goed gedaan. 
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DIGITALE INCLUSIE EN DIGITAAL BURGERSCHAP
Participatie in de informatiesamenleving 

Digitalisering en technologie hebben een steeds 
grotere impact op ons leven. Wie niet in staat is 
om digitale middelen te gebruiken, kan niet of 
minder goed meedoen in de samenleving. Dit heeft 
effecten voor de werkgelegenheid, voor het sociaal 
functioneren en voor het contact met de e-overheid. 
Hierbij staat digitale inclusie centraal: Het is van 
belang dat iedereen kan meedoen en kan profiteren 
van digitalisering. Het aanbod digitale vaardigheden 
van Bibliotheek Rivierenland bestaat uit de 
cursussen en individuele spreekuren. Daarnaast 
hebben we Informatiepunten Digitale Overheid.

Digitaal burgerschap
Op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden 
concentreren we onze activiteiten in onze 
bibliotheekvestigingen en binnen de diverse kernen 
van de gemeenten waar we werkzaam zijn. Met 
het innovatieproject Digitale vaardigheden in de 
regio 2.0 hebben we de Medialab-dienstverlening 
verder uitgebreid om een zo groot mogelijk 
publiek te kunnen bedienen. Van belang hierbij 
is dat we voortdurend innoveren om inwoners 
van ons werkgebied te kunnen blijven meenemen 
in technologische ontwikkelingen. Een van de 
ontwikkelingen de komende tijd is gericht op het 
regio breed uitrollen van de programmering van het 
medialab en de maakplaats, waarbij ook regionale en 

lokale samenwerkingen kunnen worden aangegaan. 
De drie genoemde ambities en doelgroepen komen 
samen binnen de beoogde programmering.  
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De bibliotheek als Maakplaats 
Aanvullend aan de programmering van het Medialab, 
zijn we verkennend aan de slag gegaan met het 
faciliteren van een Maakplaats in Tiel, een lokale 
werkplaats om zelf dingen te maken, voorzien van 
apparaten als 3D printers, een vinylsnijder en een 
lasercutter. Deze Maakplaats is gefinancierd met 
behulp van middelen uit een PICA subsidie die 
ons is toegekend door de Koninklijke Bibliotheek. 
Programmering van Maakplaatsactiviteiten wordt 
zodra mogelijk, evenals de Medialab-activiteiten, 
zoveel mogelijk regiobreed gerealiseerd.

Medialab Online
Het Medialab vind je ook online. Met zorg en 
enthousiasme wordt hier met strakke regelmaat 
eigen content gelanceerd. 

De serie ‘Zo maak je:’ video’s wordt inmiddels zeer 
goed bekeken en vindt de weg naar een groot publiek.

De video ‘Zo maak je: Pantograaf’ is zelfs de best 
bekeken video van ons YouTube kanaal met bijna 
4.700 weergaven. En dit stijgt nog dagelijks.

Op deze wijze vindt de doelgroep, ongeacht de 
woonplaats, ook de weg naar het Medialab Online. 
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PROJECT 21e -EEUWSE 
VAARDIGHEDEN 
IN DE REGIO 2.0. 

Participatie in de informatiesamenleving 

In 2021 zaten we in de afrondingsfase van dit omvangrijke project, 
waarvoor we provinciale innovatiesubsidie hebben ontvangen. Nieuwe 
media en technologieën zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven. Technologie ontwikkelt zich in rap tempo waarbij de mogelijkheden 
eindeloos lijken. Met de Medialabactiviteiten in de bibliotheek streven we 
ernaar dat iedereen, van jong tot oud, zich vertrouwd, zelfverzekerd én 
geïnspireerd voelt rond deze nieuwe (digitale) media en technologie. De 
handvatten die je hiervoor nodig hebt noemen we 21e-eeuwse vaardigheden. 
De bibliotheek biedt met het Medialab de mogelijkheid om deze 21e-eeuwse 
vaardigheden op een laagdrempelige 21e-eeuwse middels activiteiten 
binnen drie thema’s Techniek, Programmeren en Maken.

Doelen: 

Om deze doelen te realiseren ontvingen we een financiële bijdrage van de 
provincie. Deze bijdrage wordt uitgekeerd via de innovatieprojecten van de 
Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB). 

Resultaten

  De programmering van Medialabactiviteiten van de Bibliotheek   
 Rivierenland wordt uitgebreid naar het hele werkgebied. 
  Inwoners worden gestimuleerd en enthousiast gemaakt om aan de
 slag te gaan met het ontwikkelen/ versterken van hun 
 21e-eeuwse vaardigheden.
  Activiteiten vinden plaats in alle 9 gemeentes en rondom alle 
 20 locaties van de Bibliotheek Rivierenland.

  Toekomstvisie op hoe de Bibliotheek Rivierenland met behulp van haar   
 Medialabs mensen kan ondersteunen bij het versterken van 21e-eeuwse   
 vaardigheden is geformuleerd.
  Communicatieplan opgesteld, zowel voor intern als externe communicatie.
  Werkwijze facilitaire en logistieke zaken voor het gebruik van alle    
 hard- en software. 
  Mobiele medialabkar waarmee we Medialabactiviteiten makkelijker    
 op alle vestigingen van Bibliotheek Rivierenland kunnen uitvoeren.
  Uitgebreid educatieprogramma voor basisonderwijs, inclusief brochure.
  Workshop- en activiteitenprogramma voor alle leeftijden op alle locaties   
 vanaf september 2021.
  Samenwerking Zinder Educatie in de vorm van gezamenlijk cursuaanbod  
 dat vanaf september 2021 start.
  Samenwerking ROC Rivor verdiept, en nieuwe samenwerkingen met    
 bijvoorbeeld Willems Techniek uitgezet.
  Vernieuwde Medialab webpagina op de website van Bibliotheek Rivierenland.
  Veelvuldig digitale content op het Youtube kanaal van Bibliotheek Rivierenland.
  Nieuwe educatieve materialen en apparaten zijn aangeschaft om de vernieuwde  
 en uitgebreide programmering mee uit te kunnen voeren. 
  Tijdens de sluiting door Corona zijn Maaktasjes ontwikkeld, die in elke   
 gemeente zijn ingezet.   
  Interne samenwerking is versterkt door het gezamenlijk     
 ontwikkelen van ondersteuningsprogramma’s zoals de Biebclub Vakantieklas   
 en Vlot en Vloeiend lezen, die in alle gemeentes zijn uitgevoerd. 
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De Medialab brochure voor onderwijs.
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INFORMATIEPUNT 
DIGITALE OVERHEID

Participatie in de informatiesamenleving 

Maar liefst 4 miljoen mensen vinden het lastig om overheidszaken via de computer te 
regelen. Mensen die hier hulp bij nodig hebben, kunnen terecht bij de Informatiepunten 
Digitale Overheid die bibliotheken hebben ingericht. Het Informatiepunt Digitale Overheid 
komt voort uit een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse 
bibliotheken en Manifestgroep-partijen (de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, 
Huurcommissie, LBIO, Logius, RVR, RDW, SVB en UWV). Via een landelijk convenant zijn voor 
de periode 2019-2021 middelen vrij gekomen om te experimenteren met het Informatiepunt 
Digitale Overheid.

116

439

Resultaten

Bibliotheek Rivierenland heeft in 2019 twee fysieke Informatiepunten 
Digitale Overheid geopend in Tiel en Beneden-Leeuwen. Het 
Informatiepunt Digitale Overheid biedt hulp voor iedereen die vragen 
heeft over DigiD of het gebruik van de websites van de overheid. 
Iedereen is welkom zonder afspraak, ze hoeven geen lid te zijn van 
de Bibliotheek en de hulp is gratis. In 2021 hebben we in totaal 116 
bezoekers geholpen met hun vragen omtrent de digitale overheid.

Maar natuurlijk worden er niet alleen hulpvragen gesteld tijdens de 
openingstijden van de Informatiepunten Digitale Overheid in Tiel 
en Beneden-Leeuwen. In de tweede helft van 2021 kregen wij in alle 
vestigingen ontzettend veel hulpvragen omtrent de coronapas. In 
totaal hebben we 439 mensen geholpen met het installeren van de 
Corona-app of het uitdraaien van de QR-code op papier. 
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Toekomst

In 2022 gaan wij het Informatiepunt 
Digitale Overheid verder uitrollen 
naar alle gemeenten in ons 
werkgebied. In de vestigingen met 
fullservice openingstijdens is het 
straks mogelijk om hulpvragen 
te stellen over de digitale 
overheid. Dit betekent dus dat het 
Informatiepunt Digitale Overheid 
straks een onderdeel is van onze 
basisdienstverlening. Hetgeen 
wordt mogelijk gemaakt door 
een landelijke subsidie via de 
Manifestgroep-partijen. 

Voorbeelden van 
communicatie-inzet rondom 
digitaal burgerschap. 
Advertentiecampagne in 
heel Rivierenland.
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Participatie in de informatiesamenleving 

Basisvaardigheden zijn onmisbaar om mee te 
kunnen doen in de maatschappij. Bibliotheek 
Rivierenland speelt met haar dienstverlening een 
belangrijke rol bij het bevorderen van de informatie- 
en digitale vaardigheden van de inwoners van regio 
Rivierenland. Dat is hard nodig omdat de online 
informatiestroom toeneemt en de technologische 
ontwikkelingen steeds meer vragen van mensen. 
In samenwerking met de gemeenten en lokale 
partners creëert Bibliotheek Rivierenland producten 
en diensten om de basisvaardigheden van mensen 
te vergroten. In Coronatijd bleek maar weer eens 
hoe belangrijk het is om online je zaken te kunnen 
regelen zoals  je boodschappen bestellen of online 
een afspraak te maken of online contact met elkaar 
te houden. 

Medewerkers digitale vaardigheden werden 
ingezet om die vaardigheden te bevorderen met 
behulp van de spreekuren Eerste Hulp bij Online, 
de computercursus voor beginners Klik en Tik, de 
cursus Digisterker om te leren omgaan met DigiD, 
het spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid, en 
diverse workshops zoals (ver)kopen op het internet, 
veiligheid online, de Corona-app/QR-code uitprinten 
of aanvragen per post en online kerstkaarten maken. 
Bij de cursussen Klik en Tik en Digisterker is de 
Impactmonitor van Maurice de Greef ingezet.

Tot 20 mei waren er geen fysieke activiteiten vanwege 

Corona. Tijdens deze periode hebben we wel klanten 
telefonisch geholpen met digitale vragen. Daarna zijn 
de spreekuren Eerste Hulp bij Online weer opgestart, 
alsook de cursussen Klik en Tik en Digisterker en de 
workshops.

We zijn in de gemeentes Culemborg, Druten en 
Zaltbommel een samenwerking aangegaan met 
Seniorweb. De vrijwilligers van Seniorweb vallen zowel 
onder Seniorweb als de bibliotheek. Via Seniorweb 
krijgen zij ook scholing. Ze helpen mee met het 
beantwoorden van vragen tijdens de spreekuren 
Eerste Hulp bij Online, kunnen ook worden ingezet bij 
de cursussen, en helpen mee met het bedenken van 
nieuw aanbod. De vestigingen Culemborg, Druten en 
Zaltbommel zijn tevens leslocatie voor Seniorweb.

Hoe waardevol een cursus is, blijkt wel uit het 
volgende voorbeeld. Een vrouw had zich opgegeven 
voor de cursus Klik en Tik, maar had de hele nacht niet 
geslapen bekende ze bij de eerste les. Zo spannend 
vond ze het! Ze kon helemaal niks zei ze zelf. Na een 
kwartier merkte ze op dat ze het leuk begon te vinden. 
Ze werd zo enthousiast dat ze in sneltreinvaart de 
verschillende modules van de cursus doorliep. Na de 
5e les hoorden we van haar dat ze op Marktplaats 
iets had gekocht en had betaald met iDeal en dat was 
helemaal goed verlopen (dit zijn ook onderdelen van 
de cursus!). Mensen krijgen meer zelfvertrouwen en 
kunnen opeens meedoen! 

ACTIVITEITEN 
BASISVAARDIGHEDEN
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Participatie in de informatiesamenleving 

ONS VASTE AANBOD
Spreekuur Eerste Hulp bij Online
In elke gemeente was wekelijks een spreekuur Eerste Hulp bij Online. Het is hulp voor 
iedereen die ondersteuning wil bij het regelen van online zaken. Bijvoorbeeld over de 
apps van de bibliotheek en hoe je je aanmeldt met je DigiD voor een Coronatest of 
vaccinatie.  Het is 1-op-1, gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 

Cursus Klik en Tik
Mensen die nog weinig tot geen ervaring met de computer of 
internet hebben, kunnen de cursus Klik en Tik bij de bibliotheek 
volgen. De cursus bestaat uit drie onderdelen. In overleg met de 
deelnemer kijken we welk onderdeel het best bij hem of haar past. 
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van één uur. 

In Klik en Tik, de basis, leert men typen, e-mailen en gaan we het internet op. Ook 
behandelen we hoe je veilig kunt werken met de computer en op het internet. In Klik 
en Tik, het internet op gaan we aan de slag met het bekijken van websites, zoeken, iets 
aanvragen en downloaden. En in Klik en Tik, samen op ’t Web leert men hoe je sociale 
media gebruikt, zoals Facebook, WhatsApp, YouTube en LinkedIn. Het is gratis en mensen 
hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek. Bij vier aanmeldingen of meer (binnen één 
gemeente) plannen we in overleg met de deelnemers de data voor de cursus.

Cursus Digisterker
In deze cursus leren deelnemers onder andere om de weg te vinden op de 
sites van de overheid. We kijken naar de berichtenbox op MijnOverheid.
nl. Ook leren de deelnemers een DigiD aanvragen en gebruiken. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Het is gratis en deelnemers hoeven geen lid 
te zijn van de bibliotheek. Bij vier aanmeldingen of meer (binnen één gemeente) plannen 
we in overleg met de deelnemers de data voor de cursus.
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BASISVAARDIGHEDEN 
EN BLIJVENDE INZETBAARHEID

Leven lang ontwikkelen 

Veranderingen in de samenleving komen 
niet alleen voort uit digitalisering en 
technologische ontwikkelingen. Er zijn ook 
economische, demografische en sociale 
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor 
bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie van 
mensen. Daardoor is het van belang om 
mogelijk te maken dat iedereen op een 
zelfgekozen manier en tempo mee kan 
blijven doen, kan blijven leren en de eigen 
vaardigheden kan blijven ontwikkelen. De 
bibliotheek is een plek voor ontmoeting, 
ontwikkeling en ontspanning en beschikt 
over een podiumfunctie voor kennisdeling: 
er vinden talrijke lezingen, workshops, 
cursussen en bijeenkomsten plaats. De 
bibliotheek is daarmee voor iedereen een 
openbare, veilige en laagdrempelige (leer-
en ontwikkel) plek. Het gaat zowel over 
non-formeel als informeel leren. Naast 
het op doen van basisvaardigheden (zoals 
lezen, rekenen, digitale vaardigheden) 
gaat het ook om het door ontwikkelen van 
vaardigheden die bijdragen aan blijvende 
inzetbaarheid.

Educatie & Ontwikkeling: 

Kennis & Informatie

Lezen & Literatuur / 
Leesbevordering

Ontmoeting en Debat

1.105

142

248

184

5.006

1.392

2.092

1.722

Bezoekers activiteiten 
Rivierenland 2021

Activiteiten 
Rivierenland 2021
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Programmering
Onze medewerkers vormen de verbinding tussen de collectie en de mensen 
voor wie wij werken. Wie bij Bibliotheek Rivierenland werkt, heeft veel en vaak 
contact met onze klanten. Een nauwe aansluiting is cruciaal. Goede sociale en 
communicatieve vaardigheden zijn daarmee belangrijke ingrediënten voor het 
succes van de organisatie. De activiteitenprogrammeurs investeren in de relatie 
met lokale partners. Door een voortdurende omgevingsanalyse zijn zij in staat 
zich klantgericht op te stellen en behoefte gestuurd te programmeren. Het accent 
in de programmering ligt op onderzoek en ontwikkeling van activiteiten waarbij 
ontwikkeling van inwoners centraal staat.

1.679

10.212
Bezoekers 
activiteiten Rivierenland 2021

Activiteiten 
Rivierenland 2021
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DE BIBLIOTHEEK IN BEELD
Positionering & Innovatie 

Marketing & Communicatie
Open, dichtbij, verbindend en ondernemend. Dat 
is waar we voor staan. Samen maken we de bieb 
en de bieb is van iedereen. Iedereen vindt wat 
anders in de bieb. Iedereen is anders. Iemand die 
iedere maand een rondje doet langs de kasten op 
zoek naar pareltjes om mee te nemen. Een vader 
met zijn tweeling van drie jaar op zoek naar leuk 
en leerzaam vermaak op een woensdagochtend. 
Iemand die er plotseling alleen voor komt te staan 
en een weg moet vinden in de digitale wereld. 
Ouders die ontdekken dat ze gezien worden als 
hun kind een steuntje kan gebruiken in wereld 
van lezen en letters. En wanneer ze dat zelf ook 
kunnen gebruiken. Een creatieve ontwerper op zoek 
naar plaats om zijn idee te realiseren, te maken. 
De betrokken inwoner met honger naar kennis en 
ervaringen van anderen. De stamgasten die hun 
dagelijkse krantje komen doorbladeren en met 
elkaar de actualiteit doornemen. 

Leden, klanten, bezoekers, gebruikers, allemaal zijn 
ze uniek en hebben ze reden genoeg om naar hun 
bibliotheek te komen. Sommigen kennen deze zelf 
al lang. Andere inwoners hebben nog (te) weinig 
idee van wat de bieb ze allemaal te bieden heeft. 
Zichtbaarheid op de juiste plaats, op het juiste 
moment en met de juiste boodschap. Dat is waar 
we ons dagelijks mee bezig houden. Zichtbaarheid 
van het totale aanbod van de bibliotheek. Creëren, 
uitbreiden en onderhouden. Door verbinding, 
betrokkenheid en interactie. 

Er zijn veel verhalen te vertellen. Regionaal, lokaal, we 
staan midden in de samenleving en praten dagelijks 
met inwoners. Een klein team van marketing- en 
communicatiespecialisten geeft deze verhalen 
vorm en een plaats. Samen met lokale teams wordt 
kennis gedeeld en worden verhalen en ervaringen 
uitgewisseld. Landelijke campagnes krijgen een 
lokale toon. De juiste positionering van de bibliotheek 
het vertrekpunt. De verhalen en boodschappen 
worden verspreid via eigen kanalen die constant 
in ontwikkeling zijn en waar actief gestuurd wordt 
op interactie. Regionale en lokale media inzet 
wordt gekoppeld aan gedetailleerde doelgroep 
analyses en rapportages om een zo groot en gericht 
mogelijk bereik te creëren met creatief vormgegeven 
boodschappen. 

Online en offline content en boodschappen worden 
zorgvuldig gecombineerd. Er wordt eigen content 
geproduceerd op basis van constante en herkenbare 
verhaallijnen en gepubliceerd op social media. 
Facebook, YouTube, Instagram, Linkedn en TikTok. 
Allemaal een eigen plaats in de mix. Drukwerk en 
promotiematerialen worden ontworpen en ingezet. 
Huis-aan-huis communicatie, gerichte advertenties 
en persberichten. De constante vertaling van het 
totale aanbod van de bibliotheek naar een juiste 
vorm en plaats op de website. Langer lopende cross 
mediale campagnes. Periodieke interactie doormiddel 
van een nieuwsbrief. Allemaal slechts een greep uit 
de volle communicatietoolkit. Een toolkit die constant 
aangevuld, uitgebreid en geoptimaliseerd wordt. 
Herhaling en herkenning. Alles versterkt elkaar.
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Social Media
Alle social media kanalen groeien door. Instagram heeft in 2021 een echte 
vlucht genomen door de beduidend andere contentlijn dan bijvoorbeeld 
Facebook. De originele content zorgt voor veel engagement en snelle groei 
in het aantal volgers. In 2021 is er ook gericht gebruik gemaakt van enkele 
(micro) social advertising rondom een lidmaatschapsactie en enkele 
medialab promotievideos. 

Positionering & Innovatie 

ONLINE BEZOEKEN

Website weergaven

2021

2020

533.033

482.627

WEBSITE

In 2021 had de website 533.033 weergaven ten opzichte 
van 482.627 in 2020. Een stijging van ruim 10%.

+11%

Sessieduur

+17%
Ook de sessieduur is in 2021 met 
bijna 17% gestegen. Bezoekers 
spendeerden 2.47 minuten op 
de website ten opzichte van 2.23 
minuten in 2020.

Ook het bezochte aantal pagina’s per 
sessie steeg met 11% naar 2,86.

> 31.800 
BEZOEKEN

GEMIDDELDE 
CTR = 20%

Google Ads
Ook de ingezette Google Ads 
middels het Google Grants 
programma doen het goed. 

> 159.100 
IMPRESSIES

De click trough rate is erg hoog. 
Het internationale gemiddelde 
schommelt rond de 2%.

22.000

2020 2021

16.500

0

11.000

5.500

Jan

Fe
b

Maa

Apr

Mei

Ju
n Ju
l

Aug

Sep

Okt Nov

Dec
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YouTube & TikTok
YouTube heeft in 2021 een vlucht genomen en is hard 
gegroeid. De content rondom het Medialab en andere eigen 
producties werpen hierin duidelijk zijn vruchten af. Naast de 
fysieke bibliotheeklocaties en de online bibliotheek begint 
zich langzaam maar duidelijke een nieuwe locatie te vormen. 
Namelijk die op social media, met YouTube als koploper.

2021 was ook het jaar dat we onze TikTok gelanceerd hebben. 
Zorgvuldig bouwen we hier met bijvoorbeeld twee jonge 
leesambassadeurs uit het proeftuin project aan een nieuw 
kanaal. Dit kanaal zetten we op een andere manier in 
dan onze overige social media kanalen en wordt echt een 
‘originals’ kanaal. Met content gemaakt door liefhebbers voor 
liefhebbers.  

Weergaven

Volgers

Gemiddelde kijkduur

Weergaven

Totaal aantal 
volgers

Nieuwe 
volgers

18.191

159

139608
UUR

2,01
MIN

839
ENGAGEMENT

166.810 
WEERGAVEN

SOCIAL MEDIA

YOUTUBE

Weergaven posts 416.140 61.987 -
Totaal aantal volgers 2.760 671 450
Nieuwe volgers 227 620 131
% verandering t.o.v. 2020 12% 923% 29%
Paginaweergaven 4.653 1.701 -
Engagement 16.670 3.153 -
Aantal posts 326 159 -
Social ads ingezet 4 3 -
Social ads impressies 62.708 10.895 -

1520%
% verandering t.o.v. 2020

874%
% verandering t.o.v. 2020

56%
% verandering t.o.v. 2020

853%
% verandering t.o.v. 2020
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DE BIBLIOTHEEK IN BEELD

Positionering & Innovatie 

Proeftuin lezen in het (V)MBO
Een triple-A succesformule: 
Aandacht + Afstemming = Animo

Het onderzoek PISA-2018 laat schrikbarende 
cijfers zien over de leesvaardigheid bij 15-jarigen. 
Bibliotheek Rivierenland streeft naar een sterke 
positie, bij de jeugd in het middelbaar onderwijs 
en wil dat realiseren door het opzetten van een 
proeftuin. Eind 2019 is bij de provincie Gelderland 
subsidie aangevraagd en gekregen hiervoor. 

Doelen:
De doelstelling is het verhogen van geletterdheid van 
jongeren, zodat meer jongeren de school verlaten 
met het minimale vereiste niveau van geletterdheid 
(niveau 2F). Om dit te realiseren zetten we op twee 
scholen een Proeftuin op. De basis van de proeftuin 
is een aantrekkelijke en toegankelijke collectie van 
boeken waarmee verschillende leesbevorderende 
activiteiten uitgevoerd worden die zowel gericht zijn 
op de leerlingen als op docenten. 

Daarnaast formeerden we een regionale denktank. 
In deze denktank werd er kennis gedeeld over het 
taalniveau binnen regio Rivierenland. In de proeftuin 
is er gezocht naar leesambassadeurs die de jongeren 
kunnen bereiken en hen een positieve leesimpuls 
kunnen geven. 

Tijdens de corona periode konden we niet fysiek 
aanwezig zijn op de VMBO school en hebben we 
digitaal les gegeven, dit gaf niet het gewenste 
eindresultaat. 

Op het MBO zijn de lessen zowel digitaal als fysiek 
gegeven en is het leesplezier met 75% toegenomen.

Een regionale denktank van zes leesambassadeurs. 
Uit deze leesambassadeurs zijn tevens twee van onze 
eerste TikTokkers voortgekomen die nu werken aan 
content voor dit kanaal. Alex & Amber.

Door Corona is het project t/m december 2021 
verlengd en is de eindrapportage opgeleverd.

Resultaten:

#booktok 
#boektok
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Positionering & Innovatie 

E-BOOKS IN 2021
Sinds 2014 kunnen leden van de openbare bibliotheek e-books  lenen. 
Elk jaar komen er steeds meer leden met een e-bookaccount  bij en 
worden er meer e-books uitgeleend. 
In deze infographic staan de belangrijkste cijfers over het gebruik  van 
e-books in 2021 voor de
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GEMEENTE BUREN
In 2021 is voortvarend gestart met de educatieve 
programma’s in de gemeente Buren. 

De leescoach is gestart met een kennismakingstoer langs alle 
opvanglocaties. Een aantal keren zijn ouder/kind-activiteiten 
georganiseerd op VVE-locaties met als doel ouders bewust 
te maken van hun rol in de leesopvoeding van hun kind en 
pedagogisch medewerkers te inspireren. Deze zijn positief 
ontvangen. 
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LEDEN UITLENINGEN 

ACTIVITEITEN

totaal aantal leden
2021  1.660

7

instellingen

1.090

jeugd

563

volwassenen

5.
80

7

60

5.
23

6

3.
70

2

jeugd jeugd/ 
volwassenen

volwassenen
2021 2021 20212020 2020 2020

totaal 2021 

11.103
totaal 2020

7.118

3.
41

6

27.009

4,3% van de inwoners is lid

aantal bezoekers

14
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling

4 activiteiten  
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

17

aantal bezoekers 

10
Er zijn het afgelopen jaar 31 activiteiten in Buren 
georganiseerd. In totaal hebben 14 mensen de 
activiteiten bezocht.

Gemeente Buren
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GEMEENTE CULEMBORG
In 2021 is gestart met de gezinsaanpak in Culemborg. Dit sluit 
aan bij de ambities van de gemeente zoals verwoord in de notitie 
‘Kansrijk opgroeien 0-12 jaar’. In de gezinsaanpak brengt de leescoach 
LeesPlezier Thuis, waarin zij ouders in hun eigen vertrouwde 
omgeving ondersteunt om een positieve leesopvoeding in te richten. 
Dat vraagt maatwerk per gezin. De jeugdverpleegkundige van het 
consultatiebureau, de peuterconsulent en pedagogisch medewerkers 
verwijzen gezinnen door naar de leescoach.
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LEDEN UITLENINGEN 

ACTIVITEITEN

totaal aantal leden
2021  9.944
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0

24 26
3

activiteiten bezoekers
2021 20212020 2020
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leesbevordering
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1

59 56
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activiteiten bezoekers
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62 45
239 40
9

activiteiten bezoekers
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Ontmoeting en debat

totaal 2021
activiteiten:  219  
deelnemers: 1.326

totaal 2020
activiteiten: 316  
deelnemers: 2.060

41

instellingen

4.170

jeugd

2.733

volwassenen

29.121

23,8% van de inwoners is lid

Gemeente Culemborg
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GEMEENTE 
DRUTEN
In 2021 zijn er een aantal 
ontwikkelingen met betrekking 
tot de educatieprogramma’s in de 
gemeente Druten. Er is ingezet op 
deskundigheidsbevordering zowel 
van pedagogisch medewerkers 
in kinderopvanglocaties als 
leerkrachten basisonderwijs. Dit 
met als doel om hen handvatten 
te geven een aantrekkelijke 
leesomgeving te creëren op de 
opvanglocatie of basisschool. In 
november is de cursus interactief 
voorlezen aangeboden die door 
pedagogisch medewerkers is 
gevolgd. 
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LEDEN UITLENINGEN 

ACTIVITEITEN

totaal aantal leden
2021  3.172
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activiteiten bezoekers
2021 20212020 2020

Ontmoeting en debat

totaal 2021
activiteiten:  118
deelnemers: 538

totaal 2020
activiteiten: 316  
deelnemers: 2.060

18.991

16,7% van de inwoners is lid

Gemeente Druten
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GEMEENTE MAASDRIEL
In het afgelopen jaar is, in samenwerking met Welzijn 
Bommelerwaard, de Geheugensteun ingericht. Een plek in de 
Bibliotheek waar mensen op een laagdrempelige manier terecht 
kunnen voor informatie rondom het geheugen. In de Bibliotheek 
Kerkdriel is dit een fysieke plek met een fijn zitje waar je even 
rustig de collectie kunt inzien. In de Bibliotheek Ammerzoden is 
dit in de vorm van een Eerste Hulp bij Dementie koffer: een koffer 
vol boeken, dvd’s en flyers.
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LEDEN UITLENINGEN 

ACTIVITEITEN

totaal aantal leden
2021  4.748
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instellingen
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jeugd
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aantal bezoekers

99
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling

406
activiteiten  

Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

12

aantal bezoekers 

93

activiteiten  
Ontmoeting en debat

6

aantal bezoekers

51

activiteiten  
Kennis en informatie

19

aantal bezoekers 

15Er zijn het afgelopen jaar 143 activiteiten in 
Maasdriel georganiseerd. In totaal hebben 
836 mensen de activiteiten bezocht.

18,7% van de inwoners is lid

25.452 Gemeente Maasdriel
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GEMEENTE 
NEDER-BETUWE
In 2021 is gestart met de gezinsaanpak in 
Neder-Betuwe. In de gezinsaanpak brengt 
de leescoach LeesPlezier Thuis, waarin zij 
ouders in hun eigen vertrouwde omgeving 
ondersteunt om een positieve leesopvoeding 
in te richten. Dat vraagt maatwerk per 
gezin. De jeugdverpleegkundige van 
het consultatiebureau, pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten basisonderwijs 
verwijzen gezinnen door naar de leescoach. 
Vaak wordt er gestart met eenvoudige taal- 
en spelactiviteiten met ouder en kind en 
vervolgens wordt de activiteit stapje voor 
stapje complexer gemaakt om uiteindelijk te 
komen tot voorlezen. Op deze manier wordt 
er gewerkt aan de basisvaardigheden van de 
ouders, zodat zij hun kinderen goed kunnen 
ondersteunen. De voortgang wordt gemeten. 
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LEDEN UITLENINGEN 

totaal aantal leden
2021  4.092

18

instellingen
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jeugd
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volwassenen
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Er zijn het afgelopen jaar 32 activiteiten in 
Neder Betuwe georganiseerd. In totaal hebben 
102 mensen de activiteiten bezocht.

ACTIVITEITEN

aantal bezoekers

23
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling

35
activiteiten  

Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

8

aantal bezoekers 

55

activiteiten  
Ontmoeting en debat

1

aantal bezoekers

12

16,6% van de inwoners is lid

24.648 Gemeente Neder-Betuwe
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GEMEENTE TIEL
De educatieprogramma’s in de gemeente 
Tiel zijn ondanks Corona zoveel mogelijk 
doorgegaan. Leescoaches zijn creatief 
geweest waardoor de leerlingen op alle 
scholen met het programma de Bibliotheek 
op school zoveel mogelijk ondersteund 
zijn op het gebied van leesbevordering. 
Extra aandacht is uitgegaan naar VVE-
locaties. Hierbinnen wordt steeds meer 
de focus gelegd op leerlingen die geen 
leesmotivatie ervaren. Er worden individuele 
leesgesprekken gevoerd en er wordt in 
kleinegroepjes gewerkt.  Sinds 2021 is er 
ook een heuse zadenbieb te vinden in de 
bibliotheek in Tiel.
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LEDEN UITLENINGEN 

totaal aantal leden
2021  8.208
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instellingen
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ACTIVITEITEN

aantal bezoekers

117
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling

543
activiteiten  

Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

27

aantal bezoekers 

84

activiteiten  
Ontmoeting en debat

22

aantal bezoekers

164

activiteiten  
Kennis en informatie

19

aantal bezoekers 

88
Er zijn het afgelopen jaar 196 activiteiten 
in Tiel georganiseerd. In totaal hebben 
1.090 mensen de activiteiten bezocht.

41.920

19,6% van de inwoners is lid

Gemeente Tiel



47

GEMEENTE WEST BETUWE
De educatieprogramma’s in de gemeente West Betuwe zijn ondanks Corona zoveel 
mogelijk doorgegaan. Leescoaches zijn creatief geweest waardoor de leerlingen op 
alle kinderopvanglocaties en scholen met het programma de Bibliotheek op school 
zoveel mogelijk ondersteund zijn op het gebied van leesbevordering. Door de inzet van 
Boekenpret werden ouders gestimuleerd thuis voor te lezen aan hun kind. Dit met als 
doel te werken aan een positieve leesomgeving thuis. Binnen het de bibliotheek op 
school wordt steeds meer de focus gelegd op leerlingen die geen leesmotivatie ervaren. 
Er worden individuele leesgesprekken gevoerd en er wordt in kleine groepjes gewerkt. 
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LEDEN UITLENINGEN 

totaal aantal leden
2021  9.838
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ACTIVITEITEN

aantal bezoekers

136
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling

690
activiteiten  

Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

15

aantal bezoekers 

379

activiteiten  
Ontmoeting en debat

22

aantal bezoekers

349

activiteiten  
Kennis en informatie

2

aantal bezoekers 

24
Er zijn het afgelopen jaar 176 activiteiten in  
West Betuwe georganiseerd. In totaal hebben 
1.442 mensen de activiteiten bezocht.

51.496

23,5% van de inwoners is lid

Gemeente West Betuwe
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GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL
Het educatieprogramma de Bibliotheek op school is in de gemeente West Maas & Waal ondanks Corona zoveel mogelijk 
doorgegaan. De leescoaches zijn creatief geweest waardoor leerlingen zowel digitaal als in de klas zoveel mogelijk 
geënthousiasmeerd zijn te lezen. De focus ligt op leerlingen die geen leesmotivatie ervaren. In Dreumel en Beneden-
Leeuwen is op verzoek van de Oversteek en het Kindcentrum het ondersteuningsprogramma Vlot & Vloeiend lezen 
aangeboden aan leerlingen die een extra steuntje in de rug konden gebruiken als het gaat om lezen. Dit is gefinancierd 
met NPO-geld in samenwerking met scholenkoepel Groeisaam. 
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LEDEN UITLENINGEN 

totaal aantal leden
2021  3.669
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ACTIVITEITEN

aantal bezoekers

105
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling

218
activiteiten  

Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

3

aantal bezoekers 

24

activiteiten  
Ontmoeting en debat

1

aantal bezoekers

4

Er zijn het afgelopen jaar 112 activiteiten in  
West Betuwe georganiseerd. In totaal hebben 319 
mensen de activiteiten bezocht.

19.581

18,7% van de inwoners is lid

Gemeente West Maas en Waal
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GEMEENTE 
ZALTBOMMEL
Zaltbommel is een van de pilot-gemeenten waar in 
2021 is gestart met het uitvoeren van de gezinsaan-
pak en het programma de Bibliotheek op school 2.0.
In de gezinsaanpak brengt de leescoach  LeesPlezier 
Thuis, waarin zij ouders in hun eigen vertrouwde 
omgeving ondersteunt om een positieve 
leesopvoeding in te richten. Dat vraagt maatwerk 
per gezin. Vaak wordt er gestart met eenvoudige 
taal- en spelactiviteiten met ouder en kind en 
vervolgens wordt de activiteit stapje voor stapje 
complexer gemaakt om uiteindelijk te komen tot 
voorlezen. Op deze manier wordt er gewerkt aan 
de basisvaardigheden van de ouders, zodat zij hun 
kinderen goed kunnen ondersteunen. De voortgang 
wordt gemeten. 

In de eerste helft van 2021 heeft de bibliotheek 
in Zaltbommel een metamorfose ondergaan. De 
indeling is veranderd.  Met de nieuwe indeling 
wordt tegemoetgekomen aan een grote wens van 
onze klanten om de vindbaarheid van onze boeken 
te vergroten door een eenvoudigere plaatsing, en 
ook aan de wens van onze medewerkers om bij 
activiteiten de ruimte beter te kunnen benutten.
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LEDEN UITLENINGEN 

totaal aantal leden
2021  5.723
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ACTIVITEITEN

aantal bezoekers

30
activiteiten  

Educatie en ontwikkeling
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Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

10

aantal bezoekers 
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activiteiten  
Ontmoeting en debat

2

aantal bezoekers

25

Er zijn het afgelopen jaar 44 activiteiten in  
Zaltbommel georganiseerd. In totaal hebben 
281 mensen de activiteiten bezocht.

29.447

19,4% van de inwoners is lid

Gemeente Zaltbommel
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