RESULTATEN 2019

Ambities Bibliotheek
Rivierenland

Beneden-Leeuwen en Dreumel

Algemeen

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

Bibliotheek Rivierenland is de eerste plasticvrije Bieb van Nederland.

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 51 in
West Maas en Waal

Doelen gemeente

56.000
totaal
e-books
uitleningen

6.374

39.576

totaal aantal bezoekers
aan de Bibliotheek in
Beneden-Leeuwen en
Dreumel

9%

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

27.525

volwassen

18.891 3.853

aantal inwoners
aantal leden
West Maas en Waal West Maas en Waal

5.565

10.548
jeugdcollectie

(6.864 in
Beneden-Leeuwen en
3.684 in Dreumel)

activiteiten
Educatie, kennis/ informatie
en ontwikkeling

20

activiteiten
Creativiteit en kunst

42

aantal deelnemers

Druten

9.634

aantal deelnemers
Exclusief 91 activiteiten waarbij de
deelnemers niet geteld zijn (open inloop e.d.)

Gianne Havinga

Gianne is sinds mei 2019 medewerker
digitale vaardigheden in West Maas
en Waal. Zij ondersteunt ook het
(Digi-)Taalhuis West Maas en Waal.

Aantal bezoekers sinds 1 juli 2019 in Beneden-Leeuwen:

14

Hulp bij belastingzaken in
West Maas en Waal
Aantal bezoekers: 4
• Gratis computer-, en printfaciliteiten
• Gratis digi-vaardigheidscursussen
• Hulp bij belastingzaken/
inloopspreekuur

T

18

aantal deelnemers
Exclusief 52 activiteiten waarbij de deelnemers
niet geteld zijn (open inloop e.d.)

Z

Taalakkoord Rivierenland

2017 opgericht
• Bestaat uit 47 partijen
• Eind

• Loopt van 2018 t/m 2020

Totaal Activiteiten

Informatiepunt Digitale Overheid
Vijftien Bibliotheken in
Nederland experimenteren sinds 1 juli 2019
met het Informatiepunt Digitale Overheid.

4

activiteiten
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

bereikte
kinderen
4-12 jaar

Medewerker digitale vaardigheden

West Maas en Waal

Maasdriel

(7.206 in
Beneden-Leeuwen en
2.428 in Dreumel).

372

536

Zaltbommel

volwassencollectie

Activiteiten georganiseerd in Beneden-Leeuwen

100

samenwerkingen
met scholen voor
primair onderwijs

Neder-Betuwe

20.182

leeftijdloos
genre

In 2019 was de Bibliotheek in
Beneden-Leeuwen wekelijks 58 uur
geopend waarvan 16 full service
uren. Met vier avond openstellingen
en openstelling op zaterdag. In
2019 was de Bibliotheek in Dreumel
wekelijks 9 uur full service geopend.

6

Buren

Culemborg

Collectie in Beneden-Leeuwen
en Dreumel

62.749

jeugd

de meest drukke maand:
januari met 4.154
bezoekers, gemiddeld
16 bezoekers per uur
openstelling.

58

Bibliotheek Rivierenland werkt met de doorgaande leeslijn aan het tegengaan
van laaggeletterdheid in West Maas en Waal.

West Betuwe

29.659

4.943

Doorgaande leeslijn 0 tot 18 jaar

Tiel

Aantal uitleningen in
West Maas en Waal

gemiddeld
aantal
bezoekers
per week

(5,6% van het totaal
aantal bezoekers)

uitlening
e-books
jeugd

Dekkingspercentage
bibliotheekleden 20,3%

- Leefbaarheid kernen
- Meer laaggeletterden op locatie bereiken
- Tegengaan eenzaamheid bij ouderen
- Vergroten van ontwikkelkansen bij jongeren
- Vergroten zelfredzaamheid
- Zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd

761

• Er zijn het afgelopen jaar 267 activiteiten in
de Bibliotheken geweest1.
1
Hier zijn de activiteiten van het Digi-Taalhuis en de
Digitale vaardigheids- en Taalvaardigheidsactiviteiten van het
Sociaal Domein niet in meegenomen.

Communicatie

11%

447.212

Laaggeletterdheid in
West Maas en Waal

Activiteiten basisvaardigheden 2019

3

deelnemers
hulp met
e-books

14
bezoekers

Informatiepunt
Digitale Overheid

11

bezoekers wekelijkse
Klik en Tik en
3 deelnemers

8

deelnemers
wekelijkse
leesgroep

13
bezoekers

Tabletcafé

3

deelnemers
wekelijks praathuis

1.221

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

2.082
likes

93

likes van
inwoners West
Maas en Waal

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.

