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Doorgaande leeslijn  
0 tot 18 jaar

Bibliotheek Rivierenland  
werkt met de doorgaande leeslijn 

aan het tegengaan van  
laaggeletterdheid in Tiel.

aantal nieuwe 
BoekStartleden

177

Ambities Bibliotheek  
Rivierenland
In lijn met het bibliotheekconvenant en de 
vijf kernfuncties volgens de wet, vormt de 
Bibliotheek in Tiel 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 inwoners van  
0 tot 18 jaar.

Doelen gemeente 
Verbinding en meer interactie tussen 
bevolkingsgroepen 
Tegengaan van eenzaamheid 
Tegengaan van laaggeletterdheid

RESULTATEN 2019
Algemeen 

Bibliotheek Rivierenland is de eerste plasticvrije Bieb van Nederland.

vrijwilligers in 
diverse functies 

werkzaam,  
waarvan 106 in 

Tiel

400
totaal  

e-books  
   uitleningen  
 

aantal e-book     
accounts. 

Een groei van 
3% ten opzichte 

van 2018

uitlening 
e-books   
jeugd

 

56.000 6.374 9% 

Bibliotheek in Tiel

181.719 3.495 23.015 57 
aantal bezoekers  
(25,6% van het totaal  

aantal bezoekers)

gemiddeld 
aantal  

bezoekers  
per week

bezoekers in de meest 
drukke maand: maart,  

gemiddeld 101  
bezoekers per uur.

in 2019 was de Bibliotheek in Tiel  
wekelijks 57 uur geopend waarvan 37  

full service uren. Met 5 avond open-
stellingen en een zaterdag openstelling.

Dekkingspercentage  
bibliotheekleden 21,3% 

aantal inwoners 
Tiel41.465
aantal leden 
Tiel8.835

Aantal uitleningen in Tiel

139.191
Collectie in Tiel

41.467

63.348  
jeugd

17.881  
jeugd

67.084 
volwassen

8.759 
leeftijdloos 

genre

23.586  
volwassen

Activiteiten georganiseerd in Tiel

activiteiten  
Creativiteit en kunst

25

316

activiteiten  
Lezen, literatuur en leesbevordering

63

aantal deelnemers 
Exclusief 104 activiteiten waarbij deelnemers 

niet geteld zijn (open inloop e.d.)

1.212

activiteiten  
Ontmoeting en debat

49

363

aantal deelnemers 
Exclusief 63 activiteiten waarbij deelnemers 

niet geteld zijn (open inloop e.d.)

229
activiteiten  

Educatie, kennis/informatie en 
ontwikkeling

1.842

Medewerker digitale 
vaardigheden 
Brechje Kuipers is sinds  
mei 2019 medewerker  
digitale vaardigheden  
in Tiel.

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.

weergave 
van de web-
site van de 
Bibliotheek 

online  
reserveringen 

via website likes
2.082

likes uit  
Tiel

504

447.212 1.221

Brechje Kuipers 

Taalakkoord Rivierenland
• Eén van de initiatiefnemers

 • Bestaat uit 47 partijen

• Loopt van 2018 t/m 2020

Totaal Activiteiten
Er zijn het afgelopen jaar 550 activiteiten in  

de Bibliotheek geweest.1

1Hier zijn de activiteiten van het Leerhuis en de Digitale  
vaardigheids- en Taalvaardigheidsactiviteiten van het 

Sociaal Domein niet in meegenomen.

samenwerkingen 
met scholen voor 

primair onderwijs

bereikte kinderen 
4-12 jaar

33 3.750

Inzet op wekelijkse basis
Een ervaren Lees-/mediacoach werkt op 12 
kinderdagopvang en peuterspeelzalen  aan 
deskundigheidsbevordering bij pedagogisch 

medewerkers.

In de gemeente Tiel is een BoekStartcoach actief  
op het consultatiebureau en werkt aan de preventie 

van laaggeletterdheid - door ouders voorlichting  
te geven.

Boek op Bezoek Tiel
De Bibliotheek in Tiel voert het traject uit rondom 
Boek op Bezoek, waarbij een getrainde vrijwilliger 

thuis bij laagtaalvaardige gezinnen komt voorlezen. 

De Bibliotheek verzorgt hierbij de coördinatie, 
het matchen van de aangemelde gezinnen en de 

voorleesvrijwilligers, het trainen van de vrijwilligers 
en het organiseren van Boek op Bezoek bijeenkomsten. 

In 2019 zijn er 25 vrijwilligers aan 45 gezinnen 
gekoppeld om samen een voorleescultuur thuis te 

stimuleren.

Activiteiten basisvaardigheden 2019

aantal deelnemers 
Exclusief 4 activiteiten waarbij deelnemers niet 

geteld zijn (open inloop e.d.)

aantal deelnemers 
Exclusief 13 activiteiten waarbij deelnemers 

niet geteld zijn (open inloop e.d.)

Laaggeletterdheid in Tiel
17%

deelnemers 
cursus  

Digisterker

14
deelnemers 

hulp met 
e-books

35
deelnemers  

leerpunt

8

bezoekers informatie-
punt Digitale Overheid

27
bezoekers Wekelijkse Klik  
en Tik en 24 deelnemers

85

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

