
Ambities Bibliotheek  
Rivierenland
In lijn met het bibliotheekconvenant en de vijf  
kernfuncties volgens de wet, vormt de Bibliotheek  
in Culemborg een inspirerende lokale plek voor  
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.  

De Bibliotheek stimuleert zelfredzaamheid en  
participatie van burgers, door te werken aan  
zelfontplooiing op het vlak van basis- en digitale 
vaardigheden. Onze inzet is zowel curatief,  
als preventief met onze doorgaande leeslijn  
gericht op leesbevordering voor jonge inwoner 
van 0 tot 18 jaar.

Doelen gemeente 
Aanpak laaggeletterdheid, met inzet op ouder- 
betrokkenheid binnen het laagtaalvaardige gezin, 
sociale inclusie en verbinding. 

Culemborg als leefbare, ondernemende, groene,  
zorgzame en sociale stad.

RESULTATEN 2019
Algemeen 

De Bibliotheek Rivierenland is de eerste plasticvrije Bieb van Nederland.
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de meest drukke maand 
oktober met 11.414  

bezoekers, gemiddeld  
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openstelling. 

in 2019 was de Bibliotheek in  
Culemborg wekelijks 56 uur geopend  

waarvan 35 full service uren.  
Met vijf avond openstellingen en 

openstelling op zaterdag.

Doorgaande leeslijn 0 tot 18 jaar 
De Bibliotheek werkt met de doorgaande leeslijn aan het tegengaan 

van laaggeletterdheid in Culemborg.
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Inzet op wekelijkse basis 
• Een ervaren Lees-/mediacoach op 18  
kinderdagopvang en peuterspeelzalen.

• Een ervaren BoekStartcoach op het  
consultatiebureau.

• Spreekuur van de BoekStartcoach in de  
Bibliotheek. 

Het project Voorleescorso 

aantal nieuwe 
Boekstartleden117

Dekkingspercentage  
bibliotheekleden 25%  

(landelijk dekkingspercentage is 22%)
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genre

Activiteiten georganiseerd in Culemborg

activiteiten  
Kunst en cultuur

14

aantal getelde 
deelnemers

509

activiteiten  
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

10

aantal getelde deelnemers 
Exclusief 50 activiteiten de deelnemers 

niet geteld (open inloop e.d.)

355

activiteiten  
Ontmoeting en debat

65

aantal getelde 
deelnemers

737activiteiten Culemborg Leerhuis 
Educatie en ontwikkeling 

www.leerhuisculemborg.nl

28

aantal getelde deelnemers
184

aantal getelde deelnemers 
Exclusief 34 activiteiten de deel- 

nemers niet geteld (open inloop e.d.)

416
activiteiten  

Educatie, kennis/ informatie 
en ontwikkeling

3.680

Leesbevorderingsactiviteiten  
12 tot 18 jaar

Voorleeswedstrijd Read2Me op het Koningin  
Wilhelmina College en op Lek en Linge Culemborg.  

Medewerker digitale 
vaardigheden 
Nihal richt zich met name 
op ouderen en mensen met 
een migratieachtergrond. 
Zo heeft Nihal contact met 
de Imami Azam Moskee en 
met Vluchtelingenwerk. 

Communicatie

 
 Op 22 juli 2019 postten we het populairste bericht 

ooit op onze Facebook-pagina: ‘Pas op voor de Hitte’, 
een versje van Annie M.G. Schmidt, met een bereik 

van 180.930 en 14.497 reacties.

Doel 
voorleescultuur 
in laagtaalvaar-
dige gezinnen 

creëren

Duur  
20 weken per 
laagtaalvaar-

dig gezin

Aantal  
90 gezinnen en  

130 kinderen  
(inzet vanaf 2013)

Activiteiten basisvaardigheden 2019
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e-books
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14
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se Digitale Inloop 

voor Senioren

347
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Tabletcafé
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bezoekers Wekelijkse 
Klik en Tik en  
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site van de 
Bibliotheek 
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2.082
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inwoners 
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204

447.212 1.221

Nihal Tireli 

Hulp bij belastingzaken in de 
Bibliotheek Culemborg 

• Gratis computer-, en printfaciliteiten 

• Gratis digi-vaardigheidscursussen 

• Gratis hulp bij belastingzaken/inloop-
spreekuur

Taalakkoord Rivierenland
• Eind 2017 opgericht

 • Bestaat uit 47 partijen

• Loopt van 2018 t/m 2020

In het bijzonder!

• In maart is de Speel-O-theek geopend

• De Tuindag is uitgegroeid van een plantjesmarkt 
naar een event waarmee de bewoners van het 

Weeshuis zich profileren rond Groen en Duurzaam

• Er zijn 323 activiteiten geweest 
• 4.202 mensen hebben de activiteiten bezocht

De recreatieve leesfunctie is kostendekkend door de abonnementsgelden.

Druten

https://leerhuisculemborg.nl/
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/
https://www.facebook.com/HuisvoorTaalLelystad/

