RESULTATEN 2019

Ambities Bibliotheek
Rivierenland

West Betuwe

Algemeen

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

Bibliotheek Rivierenland is de eerste plasticvrije Bieb van Nederland.

237.754

aantal bezoekers aan
zeven vestigingen

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.

400

vrijwilligers in
diverse functies
werkzaam,
waarvan 79 in
West Betuwe

Doelen gemeente

56.000
totaal
e-books
uitleningen

6.374

aantal e-book
accounts.
Een groei van
3% ten opzichte
van 2018

(33,5% van het totaal
aantal bezoekers)

9%

uitlening
e-books
jeugd

aantal leden
Betuwe
10.203 West
6.663
36
Aantal
jeugdleden

Collectie in West Betuwe

244.558

Medewerker Digi-Taalhuis
Diny ondersteunt het Digi-Taalhuis
Geldermalsen en organiseert diverse
activiteiten
Buren

Culemborg

Neder-Betuwe

112.694

114.989

jeugd

volwassen

West Betuwe

71.207
36.273

16.875

Druten

Doorgaande leeslijn
0 tot 18 jaar

De Bibliotheek werkt aan het
tegengaan van laaggeletterdheid in West Betuwe.

West Maas en Waal

222

65

activiteiten
Educatie en ontwikkeling

activiteiten
Lezen en leesbevordering

2.330

695

aantal getelde deelnemers

aantal getelde deelnemers

Exclusief 64 activiteiten waarbij deelnemers
niet geteld zijn (open inloop e.d.)

Exclusief 119 activiteiten waarbij deelnemers
niet geteld zijn (open inloop e.d.)

26

activiteiten
Creativiteit en kunst

267

aantal getelde
deelnemers
Exclusief 2 activiteiten
waarbij deelnemers niet
geteld zijn (open inloop e.d.)

i
77

activiteiten
Kennis en informatie

890

aantal getelde deelnemers
Exclusief 1 activiteit waarbij deelnemers
niet geteld zijn (open inloop e.d.)

4
activiteiten

Ontmoeting en debat

60

aantal getelde
deelnemers

Exclusief 3 activiteiten
waarbij deelnemers niet
geteld zijn (open inloop e.d.)

Inzet op wekelijkse basis

Een ervaren Lees-/mediacoach op 21
kinderdagopvang en peuterspeelzalen
informeert, stimuleert en inspireert
ouders om voor te lezen aan kinderen.

Arabische collectie geopend!

Zaltbommel

244 activiteiten in de Pluk

Maasdriel

Voor de allerkleinsten

• 2 Kikker BoekStartfeestjes met circa 70 bezoekers.

Activiteiten georganiseerd in West Betuwe

Gemeente West Betuwe, ROC Rivor,
Welzijn West Betuwe, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, Mozaiëk
Welzijn, Stichting Lezen & Schrijven.

Tot stand gekomen op verzoek van klanten,
en wordt veel gebruikt.

jeugdcollectie

leeftijdloos
genre

Onze partners

Diny Albers

Aantal instellingsabonnementen

(24,5% van alle uitleningen in 2019)

138

de meest drukke
in 2019 was de Bibliotheek wekelijks
maand: oktober met
138 uur geopend waarvan 68,5 full
28.675 bezoekers. service uren. Met 7 avond openstellingen
7.169 per week.
en zaterdags open in Geldermalsen.

Het Digi-Taalhuis Geldermalsen organiseert wekelijks een gratis inloopspreekuur voor mensen die
moeite hebben met de Nederlandse taal, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Tiel
Aantal uitleningen in West Betuwe

gemiddeld
aantal
bezoekers
per week

Het Digi-Taalhuis

Dekkingspercentage
bibliotheekleden 20,4%

De gemeente West Betuwe heeft aangegeven
samen met de Bibliotheek te willen werken aan
het vergroten van de zelfredzaamheid van de
bevolking en de aanpak van laaggeletterdheid met
name binnen het laagtaalvaardige gezin.
Andere belangrijke speerpunten zijn participatie en
sociale vitaliteit in de kernen.

28.675

4.572

78

aantal nieuwe
BoekStartleden

Hulp bij belastingzaken in de
Bibliotheek Geldermalsen
• Gratis computer-, en printfaciliteiten
• Gratis digi-vaardigheidscursussen en een
inloopspreekuur

Taalakkoord Rivierenland

• Voorstelling in de Pluk ‘Heb jij misschien een
olifant gezien’ met circa 100 bezoekers.

Leesbevorderingsactiviteiten
12 tot 18 jaar

• Op Lek en Linge kregen de docenten een training,
en de leesmonitor is hier uitgevoerd.
• De Bibliotheek heeft op vmbo-scholen onderzocht
wat de klantvraag van de school is op het vlak van
leesbevordering.

De Bibliotheek op School

• Eén van de initiatiefnemers

• Lees-/mediacoaches op scholen voor primair onderwijs:

• Bestaat uit
partijen
• Loopt van 2018 t/m 2020

• Aantal bereikte kinderen 4-12 jaar in West Betuwe:

47

Cathalijn Brunner

Medewerker digitale
vaardigheden
Cathalijn is medewerker
digitale vaardigheden
in West Betuwe en
organiseert workshops.

25

3.070

Activiteiten basisvaardigheden
(bereik circa 100 mensen)

• Digisterker
• Klik en Tik
• Leerpunt van ROC Rivor
• Taalgroep NT1’ers

• Inloop digitale vragen
• Workshop ebooks
• Workshop online
verkopen

Waaronder veel Medialab activiteiten; programmeren en robotica voor de jeugd! In totaal hebben 3840
mensen de activiteiten in de Pluk bezocht.

In het bijzonder!

• Tijdens ‘Bakkie doen’ schonken vluchtelingen een
kopje koffie in de Bibliotheek.
• Het KinderBoekenFeest in de Bibliotheek trok meer
dan 200 kinderen met ouders.

Communicatie
447.212

1.221

weergave
online
van de web- reserveringen
site van de
via website
Bibliotheek

2.082 274
likes

fans in West
Betuwe

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.

